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ΛΝ ΕΝ ΘΒ ΒΤ 1ΠᾺ ΕΕΝΤΕΝ ΑΠΡΙΛΘΕ, 

[λὲν Τοχὶ ἀἴόβον ΔΌΒΘαθ6 ἰδὲ ἄδη Ππά ον βοὴ ἅπη 1616 
αἰ ἀδπὶ ΠοΡπαπηβ ἤθη. ΜῈΙΡ ἰὰσ ἀάγᾶη, 6] 4|16 σού! γθη- 
ἀδθὴ ΔΟμίαπΠα ΥῸ ἀδθη τ κι ηΠ16}} {{6 06 .] 16 ΓὉ ἴθ οἰ ηθη τηδσ- 
ἸοΠδὲ νϑησ Αηϑίοϑθϑ σοθοηάθη, [ἢ 66 ἤδοοὶ νουβί ΠΟ! 6 ῃ 
Τοχί χὰ ᾿Ιοἴοη. ἢΔΠ 6 Παΐ πηδηοῃ Εἰπηση αι! 0, δῃ ἀδΓθὴ 
ἘΠῚ 51 55 ΠΟ Π6 Ρ ΠΙΟΠ ΠΡ ΚΘΗ 5101} χυν  Γ6] ἢ [16886, πηθ Βεάρη- 
Κῶ Διυηαῆ τη σοίαπάθη. ΠΟΙ ΘΗ. 0} τυὶγὰ ἀϊ6 ΠΡ ογΖθυσιηρ, 
ἀ16 αὶ τπὴΐρ γοη Τὰσο Ζὰ Τρ ᾿Π6 0} 5160} θα θϑί οί, θ4 1] ἃ πη- 
ΠΊΘΣ ΔΙ Πσ ΘΠ 61 Π6 1 516} σο! πρ νου ἴθη, 4855 416 Εὐκιἄγαησθ- 
καηβίθ, τὴ ἀθπθῆ τη ὈΊ5Π6Ι γί] 6. 50 Π ΘΓ σα. 5.6] }6η 65 
ΠΙΘἢ ο 5. ΠΟΘ ροϑοἢ! Πᾶΐ. δὴ δηάροη δ᾽6 1 ΑΡΒΟΠΡ ΘΙ ΠΟΥ γο - 
ΒοῃννοηἋοι ννᾶθη. δ Τοχί δὴ 665. ΒΟΡΠΟΚΙΘ5. ἰδ νἱοΐ 
ΠΊΘ ἢ, αἰ πηᾶη ΨῸΪ] σδι θη τηᾶσ, ΔΡ6Γ οἱἵ ΠΟΙ οΡῸ σδ- 
[ἀ]|56}. “Μδηοῆθ νορβιθοκίορο ϑομδάθη σὶρ ἀἸὸ {16 ἀτ1η- 
σοηάο, [ἄν ΚΘ 6 Υ] 61 Οοϑ᾽ ἢ ΒΡ αη κι βἰππηιρία ὕχοσθϑρ, ὙὙ}18 516 
(65. ΒΟρΡΙΠΟΚΙο5. πνῦγαἀϊσ ᾿5Γ,. δὴ5 ἢ] 0Π{ 506] 6η πη ἀδιη1 ἐδ 
ΒοΡΘο σι ησ αν! Π ΟΥΊ5 ΟΠ ον Κα  ΠΚ ορυνοῖίουπ. ΑΡΟΓ παν Παπὰ 
ἴθ Παηά τἱΐ ἀν οον 556 ηΠ[6ϑίθη. ΗδΡΠΊΘηΘ{Π|ς Καπη ἀ6Γ 
Κα ΠΚΘΡ ᾿πὶ ΘΟΡΠΟΚΙο5. δ} ΕΓ]. γϑομη8η: βοηϑί ψ]Γ δ ΠΕ 
ἀ16 [0η2Ζ4}} ον ΘΟ ΠΡ ΕἸ 16 νη γι. οὐορογδιρί 
ΑΠῈΡ γα. σγῦθϑογα δ᾽ΟΠ ΡΠ οἵ ἀ6Γ ΟΡ ΠΟΚΙοΙβοῆθη Κρικ ογϑί 
σονηηοη ϑνογίθη αηὦ ἀἃ85 νοὴ ἄθη ᾿όὐοιοπάδίοθη ἀπ} Π| ΘΓ 
θδίο!οἴα ΚΙ 5 ο 6. Ὑ οαΙΔΠΡΘ ἢ π΄ 56 166} ΠᾺΙΠΟΒ᾽ οἰκο ον - 
ἰΓοίθη, βοραϊἀ πᾶη 616 ΚΠ ἃσῃίθη ΟΓαη ἀΙασθ ἢ ΠΠΠ56Γ8 
Τοχίοβ υθὦ ἀθβϑθη ΟΠ] Οἰβα]. ΘΡΟ βοἢ  Πάθθη νὰ. ΕἸηΘ. 
Ιοποη δ, 6. 56 ἢν ϑοῆννουο πη ἡδΔο ἄθη νου παπάδπρη (οἱ- 
ΙἁτἸοηθη πἸΟἢ  πνῸ ἢ} ᾿ὄσθαΡα ΑἸΐσαθθ. 80. εἰ [Δ 0}} 506} 1 416 
406. ἢ ΟΠ, νν8 (οί πηϑῖηϊ, ἀδι (6. [,απ’. ἃ 415 δ᾽ Δ] νι οῖ" 

4ΠΠ6ν ἀρνί ϑοὴ Πδηἀβ ἢν 6 ἢ 65. ΑΒ Ώγ}05 πη ΒΟ, ΠΟΚΙῸ5. ΟΠ. 
ΠΔ5 Καηῃ ὑνϑ ον [γ᾽ ἀϊθβθη ΠΟ ἢ [τ 16Π6Π χυροσοθθη τπνογ θη. 

Κυι βοΠ 6 Βοιηθυκιηρθη οἄηζί ἢ). ΔΠ5ΖΙΒΟΠΠ]Οσβθη, σοθοί 
ἀον ῬΙδη ἀον ϑδιηπη της θ6 1 ἀθτὴ 5οΠ ν]θἸ σϑίοη ΠΙΘΏΓοΥ πἸΟΠΪ. 
ΟΡ ἴοἢ ἀδνιίη ἀδεὲ ἤδολο σοίρο ἴδῃ, ἀάγῦθοῦ ογάθη ἀϊθ Β.{π- 
θη δορί  }}} 561η. Εἴη Ζανο! ἢ πιδῃ ΠΣ ΠΟ γοῦν 6 1- 



ΥΙ ΥΟΒΎΥΟΗΤ 

ἴδῃ: ψ6ΠῚ ἴοἢ ΠΙΟΠ  σοηϊο 465 [ἅν ἀἄθη Φἄπηρ!ηρ ΒΗ ἀιηρ 550 
Θη( Πα] θη άθη ΚυΠ Π]ΒΟῃ θη Μδίθυ 15 Ζὰ σοῦθη ϑοηῃθίηθ, 46 νυ ρα 
θ61 ἀδγ τη! οῃθη Ενκιάγιιηρ ἄθη [Ππηϑιἃ μθ ἢ80}} ἃι18 βθί 6 ἢ 
ἨΔ] 5 6] ΡΟ Δ] ρίθνη ΒΟ]. ΙΘΙΟἢΓ οἷ ΜΘ Γ65. γοῦ- 
Ιοσθη Κῦηπθη. ΑῃάθΓο [,65861 τηὔθρη δηάθγα Αὐβθαῦ θη Ζὰ ἢδί]6 
ΖΙθῆθη. 16 γοὴ 1} Ζιιουϑί οἰ ησο[ Ρίθη 1,6ϑαγίθη πᾶ [ἢ] 
πΙΡσοηἀ ὁπη6 Βεοιημοικιηρ σ6]ά55θη. 

Ὠ16 Ηδιρίβδομθ, 18 1οἢ ἀδγῖ ϑᾶσθη, [21 οἷηθ ἤογΖθηβ- 
5806, ΥΥὙ81 6'η6 σθϑιηαἋα υκᾶγιησ ἀ65. ΠΙο θγ5. θη [1615- 
βίσθῃ (θῦγδι ἢ 465 [οχΊ ΚΟ 8. ἀπ ἀ61 ΓΔ] 1κ 86ΐχί τίη 
ΟΟΙΠΙΠΘηΪΔΙ γΟΓΔι15. [ω6Χ] 8] 150}16 ΒΘ ΘΥ Κα Θ ἢ Ὑ ΓΘ ΤΠ 80 
ὙΘΉΪΘΘΡ ηδίΠ]5, 6 ΠΘΙΒΒΙΘΟΡ. 416. ΠΘΙΙΘΡΠ [ΘΧΙ ΚΟ ΡΠ Θη (85 
ἘΠΥΘΙΓΘΙ ΘΙ ΘΟ] ]Οὴ 6. ΠΖοαῖοοιν ΘῸ} 0 οἰθιην 510} χὰ Νιιίζα σϑιδο 
Πᾶρθοη. Εδῃπὰ 10} Ἰη66858, (855 616 σϑησθάγοιη Ἠδηδνῦτίοι- 
θὕάοηον ἄθηῃ Βοίγαρθη θη ᾿γ 6] θη πηδοίθη, 850 Πᾶ0 6 10 6. 
Ἐογιρῇδηζαησ 465 ΕΑΙΒΟΠ 6 νΟΡΖΙ ιΙρΘη φΘϑι 0: γ)ὺ 516. ᾿Πῃ 
5.ΠΟΠ6. ᾿Ι6556η, δῦ 6. 10}. ὨΔΟΠ ΘΠ Ο] Θῃ. [{6ὈΡ]Ίσθη5. Ὀῖη ἸΟἢ 
τη: δίγθησο ἀἄδγδι διιβοορδησθη, 810}; Ὠ]Οἢἑ οἷηθ οἰ ηζίσα Αη- 
τοῦτα Ζ ᾿ὩΔοῆθη, ψ ]οη6 ἄθη ζνγθοϊς, 485 γενβίδη 158 
465 ΠΙΟΠΙΘΥΒ. Ζὶὶ ΘΙ] ΘΙ ΟΠίθρΡη, ἃι5 ἄθη Ατιρθὴ γϑρὶγθ. ἢιγΟἢ 
ΚΘΙΉΘΡΙΘῚ 16] ΠΟ ἢ δ᾽ ΡὨ]]Ο] ΟΘ 5065 Ζαη Π] η ΘΓ 65886 μου ΓΘ η46 
Νοίρη νψ }} 6 10 1ὕηροια [656 γ, 416 1η ἄθη ΠΟ] 6} δἰ ηρουν ἢ ΐ 
ννϑυάθη ὑνῸ]] 6, γΟΠΊ Δι1{1η6} Κβαιηθη [656 (6. ΔηΙη ΘΗ πηρθη 
ΔΡΒΟΏγΓΘοκοη. ΔΠ6Ρ 50]1|16 1646, δὴ 5101) πο Οἢ) 50 ηὐ (2! 106 
Βοιηθηιηρ, ννθῖοθ πἰ ον ἄθη 485 γουβίηη155 ἀ65 ΠΟ 6 Υ 5 
Βα θη άθη [μ656} [νἀ γ6, ἀυ ΓΟ 115 νθγθδηηΐ 561η. Ναί! ἢ 
Κοηῃηΐθ πηα 50}16 ΠΙ6Ρ Κοίηθ νο]]δίδη! σα ΕνκΚΙάγιιηρ σοροθθη 
γογάθη ; ΗΠ δἰη6 ἄδθη δίηη [ἅν 4845 Υ̓͂Θβθη! 06. βομᾶγ[Θη 6, 
445. [ΘΙ Π6 ΓΘ ΒΡΓΔΟΒΠΟΠ 6 ἀπ ἃ Καηδ.Π6ν1850116 γεγϑίᾶη ἀη1855 δηάθι- 
ἴθη46, ἄθη) δἰσθηθὴ Νδοι)!ἀθηκθη ἄθη δῆς ψνοίβθηάο Βϑι [8 
ΜΌ}6 ἰοὴ σοθ6ῃ. θά 61 Πα 6 10}} Δ. 556} ἴἄθη ρον [656 Γη 
465 ΠΙΟ ον 5. ΕγοαηἊ6. 46. ΑἸίθη ἢ Αὐσοὸ σοἢῃδθί, ἡνθ] ἢ 6 510ἢ 
ΔΙὴ (ἀθηιϊι55 δ᾽ (6 Μοιβίθγννουκα θύῃ θη ἀηἃ ΟΡ ΒΟ θη. ἡ ]]6η. 
Ἐθ Ι58[ ΜΙβο ἃ ἀονΡ ΡΠ οΙοσθη, 855 ἀἰ6586. θῇ θην ΡΠ 6 
ΚΙαθ86. νοῦ [,6 567 ἀ6ν Αἰίθη ἰᾷο! ἢ) ΠΟΘ ἢ Ζιιβδιη ΘΒ 0 }}Ζί,. 
ΖΊΘῃθη ΨῈ δι (ἀγηηηδϑίθη ἀπ [{Ππ]νογβϑ μὰ ΐθη. ἢ]οἢ 1 τ] Θά 6}; 
Ἠιιπηδηϊδίθη ἤθυδη, 80 ϑΡΆθΘη ΨΜ]Ρ ἀ61 ΚΙ βοιθη {{{ 0 {Ὁ} 
ἀϊ6 ΓΖ ]η ἰὴ ὙΟΪΚ6 8}. 

Νιαη ν]γὰ δὴ Πηάθη, 4455 ἴοἷν οἵν δἰννᾶθ ζιὶ θη ΘΓ ΚΘ ἢ 
ἴδη, γγὸ σϑησθδ8 ἀΠΗΠΘ 8 Δυβσαθθη Βοῃν οῖσθη, πη ππη66- 
Κομν. Εἰῃ ΜΘΒΘΠΙΠΙΟΒΕΓ ΤῊ] ὧδ Εν γαηα, 61Π68 Ὁ μ δ ὃ 
ν16 ΒΟΡΏΟΜ]65. [ἅν 1,686. 166. ΒΙΙΔιιηρϑϑίαο. ἰδί ἀϊο Πϊηννοὶ- 



ΖῦῸΆ ΕΒΒΤΕΝ ΑὐΒΊ ΘΕ. ; ὙΠ 

βησ δ} ἀθη θοβοηάογη ΟΠ αγακίον ἀν Ἀράδ, ἀ16 Οδβία! πην 
ππὰ ἄδη Ζιιβαιηηθηἤδησ ἀοΓ ἀράδηκθοη, ἄθη ᾿πα!ν 6 ]|]6η ΤΟη 
ππὰ ἀϊ6 6 ἀθβιηδίσα Εἄγθαησ, ἀ16 [δ΄ ποθὴ ΒΟΓγθομ πη σθη τπηὰ 
ΘΘΙηΘ556η6η ΒΘ παπρθη, ΘΠΜ ΠΟ 416 ὔ5 16] βοηθη Μοίϊνα 
465 Ὠιο ίογβ. Πηπηὔρ! 0}. ἀδγΓ Διο ΠπῸΓ ἀἶ6 Θοθα]6 θ6ὶ ἀθπὴ 
πδομβίθη ογίνθγβί πά η1556. βίθῃθη Ὀ]6Ι θη. [δὲ οἷ αγπηηᾶ- 
515 π80}} ἰδῆσθη τη Π ν 6 Φαἤγθη 80 ΜΟΙ γογρογ κί, 4855 
ΘΙ πηΐ8 γουϑίηἀσ.  ΑΠη]ο πη Ζι ΘΟΡΠΌΚΙ65. Δαιγ 6Γ- 
Ἰδηρί, 50 ἀδγί δῦ διιῖ δἰννβ ΠΏ} ΑΠΒΡΓΠΟΝ ΤηΔΟΠθη, 8415 ἀθη 
ΠΙΟΠΓΟΥ ἃ15 ΒΘ βρ᾽ οἰ βδιηπα! πη 5 η ΑΚ Ἰ5 ΟΠ ΠΟΙ ΟἿ ΘΙ ΤΠ ΘΕΓΙΒΟΠΘΓ 
ἈδσθΙη Οὐδ᾽ 5 Αηκηῦρἐ πη σβριηι ΡΠ] Ο]ΟΘΊ ΒΟ 6 Ο6] ἢ β8πι- 
Καὶ τ ΘΟ 55 ΓΔ ΟΠ σὰ 56 ηθη. ΜΙηἀοβίθηβ. 5011 1ῃπὸ ἀδηη οἷπὸ 
γογδηηησ οοροθθη ὑγρά γῇ ἀθιη ᾿ΠΠΘΙ ἢ θγῃ {16 5] πη] 56 Ὁ 
Κιιηβίβοῃοδρία ρθη, ἀδιηϊΐ ΘΓ Δι556ῦ γί υη πη ῬΠΓάβ6π 
Δ ἢ οἷπο ἀδιθῦπάρ [1606 σι ἄδη Αἰίθη, ἀ16 ἴῃ Ζὶ ἤδη 
Οτ16}} 56 πη. ΒιΙἀπηρ συγ οΚΖΙ Θἢϊ, τ] 1η5 ΓΘ Ρθη πιημηΐ. Ὠδ- 
ΟΡ νου] αηθθ ΠΟΡΘη ἀ6Γ ον πα] 1056 η ΘΡΓΔΟΠ]Π] ἤθη πηα ΠΙβίο- 
ΤΊΒΟΠοη ΕΥκΙἄγαπρ ἀ16 Ῥοο βοθη τπὰ τηθίονϑομθη [{πηϑ|- 
50 Πα ἴδῃ 416 γ0}}6 Ααἰ πη  Κβδιη οι, Απΐ ἀ1656 Ἰτη ΕἸ η ΖΘ] Π6 ἢ 
ὨϊηΖιιἀθ θη ππαἃ 5.θῖ5 ἀἄθη Ζιβαπη πη ἢ ΠΔη5 χὰ γορορσϑηννᾶν - 
ἴἰσθη, 15} οἵη Παυρίχζνϑοϊς 461 ΔΩ θΙἸιησ θη, τνᾶῃγθηα (65(4]- 
ἰὰηρ απἃ ΤοηάθηΖ 465 ἀδηῆζθη ΔηΒΟΠ ΔΙ ΠΟ). σι τη Δ ΟΠ θη Αἰι- 
806 ἀ6ν ΕἸ] οὐ ρθη σὰ ἀθη δἰηζθίηθη ϑίζοκθη 15. Αἰθ56 
οἴμοῦ ἀβρθουϑι  Ποῆθη Εν "οἰκο απ 465 αδηρθθ ἀ6Ρ ΠΓδιηθη 
τηπϑβίοη ἀογί ἀδγ την] 5.66 5.01 απα 416 561 Π6 Ρ πη 5{16 Ὁ Ἰ5 ΘΠ 6 ἢ 
(δδια!αησ σὰ αἀταπά 6. ΠΙΘσοηάθη 51 {{Π10Π 6 η πη4 ἀΙ ΟΠ ΘΓ ΒΟ 6 ἢ 
Μοίϊγα δηίμικοὶ πογάθη. Π16 δ] σθηθίηθ ΕἸ] δ ηη 
10} παίἅγ 0 ἢ οὐδ ἀπ ΘΟ ΓΘ 6 η, θη η [Οἢ Βδιηγ! 1116 διΐοια 
ΘΌΘἢ50 ΔΒ 616. ΠΔ8}06. 

16 Κύνζε ροροΐί, ἴἢῇ (6ν ἤδρθὶ πὰ 416 οἰσθηθ Απ|85- 
51η5 ΠΙΠΖιβίρ [6 η, πηᾶρ 416856 γοη ἄθη γουρᾶησονη ΘΠ [ΘΠ ηΐ, 
Τη85᾽ 516 1211 δἰβθη δοίη. ΕἸη6 ἴῃ βίγθησ μ}]] 0] οσΊ 5 Θη δ ἤρθυκθη 
τ Επρ πη ἤδομί ἀρ]: 06 Αηραθα 465 νοη ΒΡάπθγη (θ] οἰβίθ- 
ἴθη, 50 ΜΠ ΡΟΪΘΠΙΙΪς σοοθθη Δηά6Γ6 ἈΠ] Οἤ θη, γϑυ σ᾽ 510} τη 
ἄοϑιη ΡΊδηθ ἀ6 56 Ρ ΑἸιβρα!}6 56 }|}08ι (ἃ πιο, νὸ δἰννα (θ] αΠΘΘἢ 685 
τη ἄθη οἰσθῆθη ογίθη ἀν {ΠΡ ΡῸΓ. σοοθθρθη ἰϑί. [ῖἢ Ὧ6 Ὁ 
ΕΙΤΩ]οΙ απ Ζὴ Αἰᾶἃ Ζ. Β. ψιγὰ τηδὴ οἷ {ἢ 1] } νγ 6 1565 Δῃ- 
ΒΟΒΠ 6556. δὴ ΘΙ ΟΚΟ ΠΙΟΠΓ νου Κη η6 ἢ, 50. 560} [Οἢ ἴῃ ἄδη 
ΑΠΘΟΙρ ἢ κί ἢ 56 1Π 6} ΚΙ 455] 506 η ΑΡΒΔΠαΙπηρ “Ζ Θη ΒΟ Π]Θ 6 ἢ 
ΔηΠΘἋ ΘΓ ΕΘ Π]586η σοἰδησί θ]Π: ΙηΔη0}} οιίοθ5 ΟΡ Ιῃ Ζ6Γ- 
βίγθυΐθη Αἰιϑᾶίζοη ππὰ Ζ6 50 ἢ γΠ6η ἀπγ 6 ἀθη ΠΙΟΠ ον πιοῃΐ 
γΘΓΟΓΘΩ σοἤῆθη,. 16 Ομ 6 |}6η πίη ΘΙ ς 5᾽πἃ ἄδογάθπι 

τ 



ΥΗΙ ΥΟΒΥΥΟΕΆΤ Ζ0Β ΕΆΒ5ΤΕΝ ΑΥΕΑΘΕΒ. 

ἄθῃ ΜΕ ΓἊογβο θη ΒοκΚαπηΐ Οἀ6. 16] ολἱ χὰ ογου πάθη, ἄθπηι [,6}- 
ποπάθῃ Κοιημιὶ 65 πίοῃΐ ἀδγδι ἃη, ΟΠ ΘΓ, 50 Π ΘΓ ννὰβ. ἢ 
σοθοίθη νἱρά, ΘΓ 06 ΕὙΘμ 468. πΙοἢΐ νοπὶ Εἰσθηθη ΒοΠοὶ- 
ἄθῃ Καῆημ ΟΟΘΙ τηᾶ5, ἄθιη δοϑίδιίθ 10 τηἱΐ Βυθαάθη, Αἰ165, 
85 8 ΤΏ} Θἰννᾶ Ζιμῃ [006 δηγθοηθη ὔμηϊθ, 80 ΖαΖΙ 6! 6, 
ψυᾶγθηα 10 ηδί110}} 416 γ0}16 γεγδηίνογίαηρ [ν 4|165 γ8ῦ- 
ἴθ] 6 ἰγᾶθθ, 561 65 ΏΠ οἰθθη Οὐδ τηϊΐ ἀπάθρῃ ϑϑη) δίῃ. 

Μιι Ο(Ἰαίθη ἤᾶθ6 10 Ηλι Θϑ Πα] θη, 416 σοροθθηθῃ βἰπὰ 
Ἰθάθβιιδ! [ἂν 445 γϑγβϑίδ 4155 465. ΠΙΟ 6 Γ5. νοη ΒαΙδηρ. Νᾶ- 
πηθηΐ ἢ τυῖγὰ ἀογ 1 ΘΓ ἀάγαι 96 ῃ6η, 4885, ἀ16 ΗΪηδ5- 
γνυοιβαηθθη δ ἄρῃ γον δι τπὰ 416 ΗΠ οἰκυνοἰθαησθη 50 9! 
μοδοιίοί πὰ ἀ16 [θη σοϑροπηθηρθη Εδάθη 4685 ΠΙΘἢ 6 "5. ΠΙΘΒΙ 
815 ἀθηὴ ἢδηάθδηῃ φοδβϑθη ὑνοράθη. Αἰι556} 80] ἤθη ᾿ (ἸΠ δίθη 
ΜΠ ἸηΔὴ 65. 1211 γἹΘ]]6Ι ΟΠ. Πδηϊκ τν]β86η, 888 αἴθ ἐθπὶ 
Ὁμηρικχώτατος γοΥΒΟμ  Θθθηάθη ΗοΠΊΘΡ ΒΟ 8 ἢ 5.6]16η, 416. 5 
ἀον Ποπηθγβο 6 ρα. οη ]θηίθη Υ̓Θηἀαηθ θη ΠΝ 416 
ἨοπιοΡΊβο θη Οοάδηκοη ππῷ ΒΙΠἋΔ6Ρ τη Ε]6158 κόβαΣ δυρμαηήμηρα 
δ'π4. ΑπΟ πάρ, ζΖιπηαὶ ἅϊίογα ΠΙΟΠ γϑίθ θη. θα ἰολ 
δι σ θυ ἢ, Βοθα! ἃ 65. [γ 416 Απβδβθϑιιηρ 465. ΒΟΡΒΟ 165. ον- 
ΒΡΓΙΘΒ5110}). ΒΟΠ]6Η. 

Μὰρ τῇδ πιη ᾿ ΕἸηΖοΙηθη ἜΕΤΕ πη4 μέθη 80. Ὑ}6] 
τηδη. Κᾶπη --- πα ΝΙΘηΔη4 τῖγὰ δ᾽ οἷν ΘΠ 6 [Γθαθη, θηῃ 
ἀδάαγοι Καὶ κ ἀπα Εν ᾶγαησ σοίογαθν! ρα --ο 4845. δἰηθθ- 

. Βα] ίθπθ γον ΓΘ η 1π| ἀδηζθῃ υυύάηβοῃθ. 10 νοη οἰ πϑ ΟΠ ίβυο!- 
Ιοη Μἄηπθιῃ ὑτἢ 850 6} Θ6ΌΠΠΟῚ Ζιι 56 ῃθη, 76 τη6 0} 160 ἢ 
ΥῸΠ 561 Π6 1 Ζυνθοκηᾶ 55:5 6 ὶ{ ἀθογζοιρὶ θη ἀπ τη 16 ἱπηϊρο- 
ΤΟΙ [1606 1ἴοἢ το ἀθν Αὐΐσαθα ον πηθὶ μᾶΡ06. 16 Ενη- 
πΘΡαησθη {σον ἔθη ηθ ιν νΘθη ΠΏ], 16 5ίγθη σον 816. 416 
ΔΟΠ6. ΠΟ ΠΊΘη, 4650 [ΘΠ 6. 5610, Ζίιηδὶ θη 8516 ΠΙΟΘδί Ζὰ 
Ιδηθθ νναῦίθῃ ἰδϑβθη, ἀδιηϊν 10 [ἂν ἀἴ6 Το] σοηάθη Βἄπάομθη 
516 ΠΔ0}} θοϑίθῃῃ δ, 586 6 ΠΡ Ζίσθη Κϑηη. 

Π θη ΡΒΠΠΟΙΟΘΊβομθη ΕΟ ΠΘοηοβ8θὴ ΘΓ 6. [0ἢ δηάογννοῖ 
Ῥγοθ θη ΟΡ ΠΟΚΙ ΙΒ 6. δίπα!θη νουΐθσθη, ΥὟοΥ ἀν δηᾷ ννγϑῖ- 
ἄθη βδ6 ψΌἘ], [4}15 516. δπθη ΒΙΙῸΚ ἴῃ ἀϊθ56. Βομ! δαβθαθθ 
ὙΥΘΓΘἢη, τη ἀἰθ6 ΒΓΘΙΠΔΙ ΟΠ ΙκΘΙΣ ΘΡΖθίθθη, ἃ0} οἷη ΨΨΘΗΙΘ 
ΖΒ θη ἄρῃ Ζ6]] 6 σὰ [656η. 

αὐτιίπεοπ ἱπὶ Οοίοθον 1849. 



ΘΑ ΘΝ ἍΠᾺ ΔΎ ΕΙΤΕΝ ΑΠΡΛΟΝ, 

Ἐουισοδοίσίο Βοβο ἃ σαησ Τη1} ΒΌΡΠΟΚΙ 65. [1655 Π]Ο]ν 56} 
βα] ἃ ηδοῖ ἀν Ἠδγδιιβσαθα 465 οὐ βίθῃη Βᾶη Δ οἤθη5 ἴηη6 ΜΘΓάθηῃ, 
ΥὙ16 νγ6 1} ἀ85 ἀογί ἀθθοίθηθ ΠΙ πίον ΓΘ σέο Αηογἀθριηρθη 
χαρά οΚΌ] 6106. ΒΘ ΓΆ50ῃ σοίαϑβίθ Ρ]Δη γνᾶγ ὈΙηπθη ΦάῃΓοβ ΓΙ ϑί 
δυβροία νι, ἀηὰ ἀΔ5 ἴπ|ὶ ΥΪη 1848 ὑηὰ ϑδοιηηον 1849: 
ἀδ1η815 βοῃᾶίχία 1011. 416 δοἢν ]  Υ σκθ θη χὰ σουησ ὑη4 5ίαπά 
00]. χὰ θη δυΐ οἰσθηθη ὔββϑθη: Νδηοθθθ, ἀΔ5 (6 Εν- 
κἰᾶνσιησ θοάαγίς Πᾶ{(6, νὰν τ} 5.15 ννοῖσθη ἀβρογσδηρθῃ, 
Δ ΏΟΠ6. ΟΠ ΘΓ. 85.616 Ζὰ ᾿ΘΙοἢΐ ΔΡροίμδη. ὅθηϊρ, 68 
ννᾶῃγίθ ΠΙΟΠ ἰδῆσθ, 50. ὈΓΙΠ6ΙΠ16 0 56! 5ὲ Θθ6 ἢ 50 βίγθηρ 
ὑπο. ἀθη ογβϑίθηῃ γογθαο, ψῖθ 416 ὅΠθη. θη Βα 6116 Ὁ 
146 ὑπἃ ΠΔΟΠΒΙ ΟΠ ΟΣ. 5101} ΔΕΒ ΡΓ ΟΠ ΠΘη. 8516. Πα θη ἄθη σι- 
θη ὙΥΠ]Θη, αἷς ΕΥκιᾶγιης ἀ65 ΠΙΟΠ ΘΥ5. ἴῃ οἷπμθ ἤθθ Βδῇη 
σι. Ὀγίησθη, [ᾧνγ 416 ΤΊδί σΘΠΟΠΊ ΘΗ. 

πίον. ἀϊθβθη {[Ππηϑίᾷπάθη Κοηηΐθ. 65. ΤὩ]Γ ΠΕ] 1Π| ΠΟΙ ΘΗ 
Οτδάθ ον βοἢ! 5610, 50 θα]ὰ Ζιὶὶ δἰ ηθ 1} Πθθη ΑἸβθαθ6 4685 
Βᾶπάοῃθηβ δυο ογ ἀθγὶ Ζὰ νὑνογάθη, 6] 065 Ζιὶ ἄθη [ο]ρθηάθη 
ἴῃ ΠΥ Ρ ΚΟΠ ΠΏ ΔΓ ΘΙ ΜΙ] 5 5 {Π155 δίδη.. 16 βοὴ [760 6]58η46 
ΔΌΖΙΠΙ!Θη ἢ 806 10} Π210}} οἰ Ὶσ δηλ. ΠΟῸἢ ἢδὶ ἀ16 162 
γΟΡΓΡΘΠΟΠΊΏ6η6 {ΔΓ ΘΙ πη γγ6}} Πη6 ἢ} ἄθη ΑΙΔ5 415 ἄθη βοῆοῃ 
ἀδη)8}8 50} [Δ ΠΠ96} ΒΘηδηἀο] θη ῬΠΠοΚίοία5. σοϊγοθη. 16. 
οΥγῦθϑίθ Ζ8}1] 46. Ἀπ Κυησθη Ζὶι 16 η6 ΠῚ ᾿αΐί ΑΡᾶπαουιηβθη 
ΘΡΔΏΓΘη, ἀϊ6 ΕἸΠ]οἰμηρ 1δί ἀαγο δι15. η6 δΔιιβοθδι (οί. [ἢ 
ΑἸ656} σἰδαθθ [ἢ ΠΠΠΊΘ ἢ Ζὶὶ ΠΔΙθΓΘ. ΑἸ] ΟἢίΘη ἄθον ἀἃ8 
Β6 ἢ 50] οσα ΠΡδηηἃ πη 5οῖπθ (ΟΠΙροΟϑ !0η τηὦ Τ᾽ ΘΠ 46ηΖ 
σοίδηρι χιὶ 561η, ψἄῃγοηα [γον 6] κοῦ ΕἸηΠ 155. τ] 0 ἢ 86- 
βδηπὶ 1611. Ζ4}1 υπὰ {Ππ|ίδησ ἀθγ Απιηθι Καησθη ᾿δΐ 5810} 
πππ [ΓΘ ΠΟἢ. νου συ ὅβϑου : 1η4655 ΠΟΙ6 10ἢ ἀοο}) Καὶπθ πη ίΖθη 
Ὑγογίο σϑιηδοῦί χὰ μΠᾶθθη. 80 ΚυγΖ, ν]6 10} [γΓΠ6Ρ οἸδυθίο, 
ἀδγΐ 510ῃ ἀ16 Εγκιᾶγαηρ ἀ65 ΒΟρΡΠΟΚΙ65. ἀρθορηδιρί πἰοἢς [45- 
560, Ὑ1} 516 Οἱ ΠΡΟ Πά556 η 8|16ὴ 6 θη 46" Αὐβίθσαηρ ρ6- 
ΓΘΟΠῚ σογάθη. [{6ὈΓ]Ίθθη85 δἱηὰ 16ἰχζί δὰ0}} 416 τηθίγ] 5 6 ἢ 
ΘΟΠοιηδία ἀθν ᾿γγ]5 0 Π6η ΤΉ 6116 θοΙρορθθθη, 416. 10ἢ γοπὶ υνοὶ- 
ἴθη ΒᾶηΔοΠ θη δὴ δι ἄθη δα η50}) δ᾽ η5] ἢ ἰσο ΒΟ Πα] πη ΠΏΘΓ, 



Χ ΥΟΒΝΥΥΟῚᾺΤ ΖΌΒ ΖΥΝΕΙΤΕῈΝ ΑΥΕΙΑΘΕ. 

6106. ἀϊθθθη ΑΗ] ΤΙ ΟΠ σῸῚ οἰ δί]Ο ἢ ἀπ σΘ ἢ νΘΡ ἢ 5ϑίθη, 
ἀθ6 }}} Βιηχιροίαρι ἢΔΡ6. 

ΠΙ6 1211 Ζὰ οβι ον ροκοιηηθηθη ΒΘ 6] απ 8 6 ἢ ἀν οἵ- 
βίθῃ Αὐβρᾶθθ, ἀἴ6 10} 16χί 6" 982 ὙΘΥρΌΘ56ὴ βᾷᾶῃθ, ἢδ06 
10} γα Βοϑημίχζί πὰ ΠΡ Ζ1} οἰσθη ΘΘπΊΔΟ 1 τγὰ5 {Γοθηά ππὰ 
ΤΟ Θο]θη. Μθηγ. ποῦ γϑράδηκα ἴθ} ἄθη ὥβδοι Αἰ85 -- 
ἀογ Ρμηοκίοίοϑ ἰδὲ [θὲ 82 ΘῈ διιβϑθρδῆσθη --- βθ 6 πὶ 
ΘΙΒΟΠΒΙΘΠΘη6η, ΘἰηΔη 46} 5601 πη! ] 1] θη ΑΙ ΔΗ] σΘη γοη 
Κ. ἡ. ΡΙιάοει. (Πονθίοιά 1850), ἢ ουμ α (ΕἸΒΙοθθη 1850), 
ἢ. ΕΠ ΘΟΡ (Οβίγονο 1851) υπὰ ΥΥ οἰϑιη πη (Επ| 44 1852), 
ζχαμη! ἀ6 560} γον ΖΘ [ἰοἰζίσοηδηπίθη ΒΟΏΓ. ἈὨΙ6 
Βρθαηάθ, συ] οη6. τ πηθ ΠΟ ]5ο θη ΕΠ ΠΘΡαησθη Οὐ Υ Βο]- 
(γᾶσοη σὰν Καύικ αηὰ ΕΥ̓ΕΙάγησ τ] 0} συ ΟΠ] νν ΟΠ] ηἀ ππίογβυί ί. 
Ὦδθθη, ψοΡάθη Πηάδη, 4455 685 [Πγ]σ 6. ΠΟ  ἀπρθοδομίοί σο- 
Ἰαβϑθη ἰβί. 

γοη ἄθη Κἰθίηθη Ζιιβάίζθη ἀ6γ ΘηΘ]Π Βοη θη Γ᾿] ογβϑίζιηρ 
46 δὐβίθη βεϊάθη Ὠνγδηγθη (] οηάοη 1851) Κοηηΐθ ἴθ Κοίηθη 
Νιυιΐζθηῃ χιθῆθη: ἴῃ Πα ΒΟ] ἀ [ἀΟγΙοἰγίθη δ ἀθ] θη ἢδβθη- 
Ἃ6Γ. νογάδηκρ 10} πο ἀὰ5 ΜΙηάδβίθ. 

Ηδΐ βοθοη ἀΪ6 ογϑίβ Αισραθο ἰγοΐζ 1ῃγῸ Ρ σοργθο θη ἀΪ6 
συηοὶ ἀοθγ Εγοαηάθ ἀ65 ΠΙΟΠΓΟΥ5. 510}. ΟΡ ΓΘ η ὔηηθη, 50 
ἀανΐ 10} ἀϊθ86. χυνοῖϊίο Βραγθοιίαηρ σοίγοϑί 85 ἄθη Ηδηήθηῃ 
Ιάββ6ῃ, ἀᾷἃ 516 δ 6 Υ [ΓΘ ἀ ΠΟ θη Απΐηαῆμηθ, 61 4}|16} [{ηγ0}}- 
Κοιμιηθη 6, οἰη σὰς ΤῊ61] πνάγα! σον ἰ5ί. 

α δυυϊπ56πη ἴα Νονθιηθοι" 1852. 

ἘΣ 



ΒΙΝΙΕΙΤΌΝΟ ΖΌΝ ΑΙΛΒ. 

1. ΑΙ5 Ἠδιδκιοβ ἀθπ Τοϊαπιοη σιν! ΤῊΘΙΠΒΔΉΠΙ6. ΔΠῚ Ζαρα 
σοϑρῃ ΤΠ Δοιηθ6οη ([]. ὅ, 098. [.) δι ον ἄθγη ΟἹ] 6, ἱρὰ ον 616- 
56η Θορδῦθ 61 οἱ πθπὴ [681Π 06 η (οἰαᾶσο, Τοϊδοη Το οἢία 
ἄδθιη Ηογακίοθ. οἴπθη βομᾶιμηθπάθη ῬΟκα], πηα ἀΠ6861 ᾿οίοία 
Ζαϊῃ Ζθι5, ΕΥΊθοὰ τηὖθ8 561η6Πη] δϑβί[Γθιιη 6. οἰ ηθη σου! σ 6 ἢ 
ΒΟΠη σοράγθη, ἀογ ΕἰοΙοΝ (ον 'Βη {πη νν 86 ηάθη δι 465 1,ὅ- 
6 η τη Νεπιθᾶ ἄρρηχτος φυᾶν ΘΓ ἀθη πη ᾿δννθηπησ 
561 τηῦσο. ΕἾἼτσ5. βαηάίθ ζΖθιιβ οἰ πθὴ ο᾽Όββθη ΔΘ]δΡ, πηςᾷ Ηο- 
γαίας ἀσδαιοὶθ ἀνὰ ΖοιοΠ θη, ἄδιιβ ἀἰδέδο ΠΣ ΓΓΡῊΝ Ἃ6η 
οὐ βοπμηΐθη 50 ἢ βομθηκθη, ἄρῃ οὐ πδοῖ ἤθη αἰδτός πρηηθῃ 

5016 εὐρυβίαν Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔχτταγλον Ἔνυ- 
αλίου, Ῥιηάαν. [δίμη. ὅ, 95 

Ποῖ ἀντίϑεος Τελαμωνιάδης γοῃ ϑ]διηῖε (669), ΕηΚΟ] 
65 Αἰακοβ, ὕγοηικοι 468 Ζδθιιβ (3589), ἀθῦ δρϑοηθάνγιθο Βόἢη 
ἀδ5 σον! σθη γαίουθ, (ον 1 415 0168 Μιιβίθν. 118 ἀθπὶ 

. ΒμΘΡΑἸΚ 6 βοιθη Ζηθ6. βοθθη ΤΡο]ὰ νου]θιομίοί (494 [1{.}, 61} ἴῃ 
ἄθι' ἃ}Π8Θπιθί μη γονβίθΠὰπ 5611 Ηοιηθι [ᾧγ ἄθη πᾶο!βίθη (6 
ἨοΙ ἄθη. μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα, 5. Ζι ΑἸ. 1841. 1]. 2, 768. 
13, 321 ἢ Οἀ. 11, ὅ50. Ἠροκίον 56 ]|ρ8ι γἄμιῃι 1]. 7, 288. βϑῖηβ 
Κιδίιϊ πη4 ΚΙΙσΏΉρΙ: 

Αἶαν, ἐπεί τοι δῶκε ϑεὸς μέγεθός τε βίην τε 
καὶ πινυτήν, περὶ δ᾽ ἔγχει ᾿Αχαιῶν φέρτατός ἔσσι --- 

ΟἸοίοθ. ἄοθῃ ΑἸὸ5 σελώριος ϑοηπδηῃί (7, 911), 48. Γ΄ ἀη 
Ηδαρὶ ππᾶ Ομ ίθτη ΑΙ]6 ἄρογιαρι (8, 220 ἢ. ΑἹ. 206, 1260 [, 
πλατὺς καὶ εὐρύνωτος, γ8]. 758), αὶ ΘΙ, 46" πύργος ᾿Ἀχαιῶν, 

ΒΌΡΒΟΚΙΘΒ 1. 2. υῇ. ; 1 



ῶ ΕἸΙΝΠΕΙΤΌΝΕ 

γἶΐ ΛΟ Π]θ5. ἄθη σοί ΡΠ] βἴθη δία ἴθ Β0Π1 5] Δ. σ6- 
πάμ!ι, ἠνορέη πίσυνος καὶ χάρτεϊ χειρῶν, τὰ Αἰ. 4. Μὶϊ 
1,60 πἀπα ὅ6616 Κριοσον, Κοηηΐ ἀἸ656} ΠΟΙ ομπο Εαιγοῃς πηὰ 

Τδάοὶ ΚοΙίποη]6Ι (οίδῃχ: ὨΙΟΠΐ Θόνν }}} τ ΘΓ Ομ Πα ογ ἀπ η- 
Ποῖῦ ΔηοΡοηα, ΠΟΟἢ Ἰδέ 1σ6 ΔηΒΟΠ]ᾶρο ΡΒ ηη6η4, 85 [θϑί δυΐ 

ἄοιη Ρ]αΐζα 1η οἸοηον ΚΙ ἀϑ ἢ Δ ἢ δι υγοη ἃ πηα ἄδη ἘρΙη- 
ἄσδη παυϊηδοκὶρ ψϑηγθηα, φέρων σάχος ἠύτε πύργον, ἰ(ν1{{ 6» 
οἱοίβ. χη ννάγαθνο ον ἤμὰἢ6 αι. ΒΙΘάοΡ ππὰ σον αάθ ορσ θα 

ΟΥ' 56] 6η δηάογβ ἀ85 Υ̓οΥί, 5 ψὸ δι ἰἢ) διηρίαε 416 ϑϑίηβθῃ 
ΖΠῚ ΑἸΙΒΠΔΡΓΘῚ ΔΗΒΡΟΓΗΐ, ΟΡΒΟΠΟῚ 61 ἀΠΙῸΡ ἤθη ἄνδρες βου- 
ληφόροι ΠΪΟΠΓ 6}: ννᾶ8. ΘΓ ΒΡΤΊΟΝΙ, δῖ ΚΚῈ}Ζ πη ον}, Ὑ16 
Ῥιηάδιοβ μη ἄγλωσσος μὲν, ἤτορ δ᾽ ἄλχιμος πθηηϊ. Ηαΐί 
ἀ6ν Προ η 4110} β5οηηθ ΑΟΠ1]]Θιι5. ΠΔβο οἷς (1]. 19, 524) απὰ 
Απππΐῃ, ΜΙὰ6 απ ΒΟΥ ΘΙ ἀρ κοΙ Γ 561 η 65 δύ θβθηβ πηὰ Εγοαάθ 
Δ 5Ρ16] πηα ἀθβδηρ γοὺ 1ΠΠΊ γΟΓΔΙΙ5, 5.06}{{ ΑἸδ5᾽ ΚΟΙΟΒΒΔΙῸΙ 
Κύρρϑι τη οσδηΐβοηο Κρ δὴ ἐ85 ΠΙοβῖρο, 416 ΠΙοΒίπηθ θη 
γοη θοΙάθη [ἀθα]θη 465 Ηθγοθηςῃιη5 θοσθρηθη 510} δι! ἴθ 6 ν- 
γΆϑομΘηά6 Νύοῖβθ 1ὴ νυ θη Ριηκίθη, πη ἀθν γα β 0 6 
τ]ηΐογραηρ ΒΘ θυ" ΤᾺ! δ΄ ΘΟ] ΘΙ οἤθὴ οἰ βοῇ θη ανπηάθ. ΟἸθΙοἢ- 
γγ16 ΑΟΠΠ]Θ5. ἀπγο ΤΠ 5 Ταῦΐ σρίθι νᾶ, 850 ἰδὲ Αἰδἂϑ 
ἀυνρο πιο ἀ6ν ΠΟΥ ΚΙ ΘΙ βοῆθη Πῦνν η διΐ ππν νΥ ΠΑΓ, 
ΠΠΡ 4855 ἀ16 ΑΘΠ561] οὐθι Πα νοι Ζαιῦθον πη ογ γί ὉΠ ῸὉ 
πΠπἃ οι" ἀδΠ 6 ., 4}16} ΟΠ Κοιηπη ἢ 611 πηροδοἢ οί, δὴ θ ΒΟ ννΔ 6 
5.616 81ηὴ Κῦγροι: ἔναρ, 16 ΔΘ] Θιι5. 416 Εργ56. ἢ) ΑἸδβ᾽ Ζοιη 
ϑρσρῃ ἀϊ6 Αἰ] άθη ἢδοὴ ἄδιη ΔΙ Θησ ΟΡ Οἢ 6 ᾿ἰϑί ἀ845 ϑοιθη- 
βίοις. σὰ ΑΟΘΠΠΠΠΘ8᾽ Ζογη ἴῃ Εο]ο6. ἀθν Βοϊοιἀϊσαησ Αϑδιηθιη- 
ΠΟΠΒ ἴῃ 46γ ΠΠ|ἃὰ5: ἄοοἢ) πη! ἀ6ι ἀηνογβῦμηϊα Αἰᾶθ βϑί θῇ 
ΟΥ0}} δι} ἴῃ ἀ16 [{ηΐΘΡυν 6] τη. Νδο 46 ἄρ! πη. ΒΟ ΘΗ, 
νῸὴ ΡΙηἀ 05. ᾿ΘΒΟη 6.85 γον Ιθίθη δίδιηιηδασθ νι θη ΘΔΓ 
ῬφΊθιιβ πηἀ Το]διηθη 815 Βυ ον δῖ Αθοϊηὰ πη Θ᾽] δι 5 θ6- 
ἰρδο οί, νν655}}8}0 Αἰ. 045 Αἰὰβ ἄθη Αἰαϊκι θη με σοχᾷῃ!ς τυἱρά. 
16. ὩΔΟΙΠΟΒΊΘΡΊΒΟ ἤθη ΒΙΟΠ ΘΙ νογβθίζίθη. ΑΘΠΠ]]Θι5. τυ Αἰδβ 
Δ 416 1η56]η ἀθι ϑ 6! !σθη οὐδυ πο} [ωοι[κ6. 

ΒΙΓΑΙθαΓα 6 Ρουμθθιιηρ 465 Αἰὰθ {{{ ἴῃ ἀν 145. βἰομὶ 
᾿ἸΘΙνΟΥ, ΥὙ611 6’ ὨΪΟΝῚ ΖῈ} {γᾶ ο ΒοΠΘη ΠΔΙΡΙΡΘΓΒΟΩ ἀ65 ὅ6- 
ἀἸ ΟΠ 65. θοϑιημης ἰϑί. ὙΥΟΪ] ἅ6 } γνουγᾶϊῃ 5ο δοίη ἰνοἰχὶσ 
ΡΟΟΠΘη65 δ 6] ϑίροἅ}} 7, 1960, νψο οἵ αἴθ Αοπᾶθν |δἰβθ Ζιὶ 
Ζθιι5 [ν βϑϑίηθη ὅ1᾽60 βϑίθῃ Ποῖβϑί, ἀδι ἄϊὸ ΤΥΟΘΙ 65. βίο 
ΤῈΣ ..........β.......- τ ὼοοᾶοὦὦἝἷἝ . 

Ὦ Β6Ὶ ΑΘΒΟν]05 Ὑ ΘΒ 6 ἀΔΠ 6} ΑἸ 5 νΘΡΡΌΡΘἢ5. 516}} ἴῃ 4ἃ5 οι ννοῦὶ 
Ζὰ διάνζθη, ἀὰἃ ἀΐθ5θ5 ἐχκάμπσπτετο, δὶ οἷη Πᾶιηοη ἰδ αἴδ νουνν απ θᾶΓο 
ΘΊ6116. χοίρίθ, ὅ6]1ο1. Αἱ, 834. Ψ ΘΠ ΘΙΘμν ρος ἀπο Αἱ. 834. ἀγα. 



ΖΌΜ ΑΙΑ5. 3 

Ὠῦγθη,, ἘΠΠΗ (618 8061 ἀἄΔ5. κυρ σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων Ξἴ0]Ζ 
γΟΡΒΟΒΒΘΡΠ ΔΙΒΡΙΠῚ 

ἠὲ καὶ ἀμφασδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης " 

οὗ γάρ τίς με βίῃ γε ἑκὼν ἀέχοντα δίηται, 
οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νήϊδά γ᾽ οὕτως 

ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσϑαι τε τραφέμεν τε. 

Μὴ νϑ]. 2260 ἢ, πηὰ 416 Ὀνοπαης σοσθη Ηδρκίουῦ 13, 824, 
ὧδ ἵδη ἀα[Ὦν ἁμαρτοεπτής, βουγάϊος 56}}}}{. δῆ πηρθπηθ8- 
56 η6η Πο]ἀδηβίο! χα 465. ΠΟΙ ΘΙ 5Ό θη ΑΘΠ]Π65 ἀβονίγᾶρι ΒΟΡΠΟ- 
Κ|65. δι ϑθίηθη Αἰδβ, 5. Ζζιι 423 ἢ, Εν βϑιθϑδί μᾶϊ 510} [ἄν 
ἄθη Εγβίθῃ ἃ1|1ὸἡ ἢθί ἤθη, τπὰ 416 ϑδϑιίηισθη {ἢ 6] 6 ἄϊθβθῃ 
αἸαυθ θη, υ9]. 802. 0350. 1416. Βανίη Πίίθη ἀϊα ὨδοΠΠοιη6- 
Το θη ΠΙΟΠίοΡ ἄθη Νῆθο γογσθΖθι ποδί, ᾿ηἀθπὴ 516 σογδῆθ ἢ 
ἀθη ἢδοῃοιη 465 νοΐ Ρδ}}]5 θδθσδησθήθη [ΠΥ 6165 ἴα οἱ ἱ- 
8006. (την 8} }} 610 νΟη ΠΔ15}]6 1] ΟΠ ν ϑίγαία [ἅν 7668 
[06 5 ἢν ίθη ἐθνΡ ἄθη ΒιογΠΟΠ θη. νοη Ὠὅπογθη Μδομίθη 8η- 
δου Θβθηθη ΒΟ ΠΥ ΉΚΘῊ ν ΓΔ η5 ΟΠ Δι 06 η. ΘΠ ππ ἀϊ6 8516- 
6. {Π61}|8. δ [ ἀθὺ Ηρ ης γί, {Π6115. θ61 ἀθν Ποκκαη ἢ γα 
πη 5᾽Θσο ΘΠ θΘΡμλ}}}} θοσδησθηθη ΕἾΘ] Ὀ ββϑίθη, 50 γγῇ 6] ΠΟ Ὸἢ 
γ01 ΤΊο]ὰ ΑἰΔ8 ΒΟΠΥΘΙῸΡ “Ζυομείσιπρ, ψ0}} ον οὐ χατ᾽ ἂν- 
ϑρωπον ἐφρόνει, ΑἸ. 1771. ΝΈΟΝ ΒΟΡΠΟΝ 68 Πιᾶΐ6 6 δἰ ηϑδί 
616 ἴπὶ Ὠύδησα 465 ζδιηρίοϑ. [ΓΘ 4110} ἀδγσοθοίθηρ Πα] Δ ΘΓ 
αὐίπ ἄδν τηἴΐ Βοβοπηθη 61 φσορϑαῦίθη Ταρίδυκοῖι, Ρ4}188 
Αἰποηθ, 6 θ6]ηῚ ΑἰιϑΖζισα νοὴ 8.4.8Π|15 ἀἴ6. ννϑίβθη ΝΠ ηθη- 
Θ6ῃὴ (65 γαίουβ, ϑίθιβ. 461" αδίίοι' δἰ πρϑάθηκ ζΖιὶ δοίη, ἰῇ θ᾽ Γ- 
Βοῃννδη9} 06 η γοΡίαθη δι οἰσθηθ Κοὔνρουκια ΚΘ οκ γοη 
ἀον Ηδπὰ σονίθβθη, Α1. 700 {Π. ΑΙ5. ἤπη πδοῇ ΔΟΠΠ]]οιϑ᾽ Τοάα 
α16 ΝΥ αΙθην ἄβίθηρ 465 Ρϑι θη ἀθηλ νυγ ββίθη ἀ6᾽ ΑΟΠ δ 
Ζα Γ8]1 6 5011, ἃ ἰδὲ 65. [ἅν πη, ἄθη ΕΡΘηνἰσθη, 46} Ζιμηδ] 
ἀ16 [26 10}16 Ὧ65 ΕΓοη 465. 08 Ῥοϊπἀ θαμὰ ϑο θ(οἐ σὰ ΠάΡθη.. 
ῬϑΠῃδιρίείο, 6'η6 Πμοθθηβίγασα, ἀὰ οἵ ηΐομς ὁππ6 τὰ πρῶτα 
χαλλιστεῖ᾽ ἀριστεῦσαι στρατοῦ ἄδτη Τοϊαπηοη ἀηΐοῦ 416 Αἰι- 
6 Ζι ἰΡθίθη ννᾶσθη ἀπ} Π16. ΑΡΟΡ ρονδίθ 44 βιθι Ρ4}185 
οἷ, τῇ ᾿Πη ἀα ἢ Εηΐζι απο 4685 ἐρματε 08} νου α!θηΐθη 
ῬγοΙθ65. 716 ὉΠΟΙ ΔΓ οί6. ἀθβίο ΖΟΡΙΠΠΔΙ μη 6. Ζὰ ἀδιη 1] θη, 
ἰηἀοιη θ᾽ ογΖισ ἄθηὶ Οὐ γββθιιβ σι ΤΊ} τε]. 

2. ϑϑῆθη νυν, τῇ ρον αἴθ ρΡοθιϊβοηθη Μοιῖνα ππὰ [ἡ- 
το οη θη 465 ΠΙΟ 65. Θ᾽ Ομ ΘΓ ΠΡ 6.6 η. σὰ Κύηηθη, συηᾶοῃϑι 
Ζιι, ΜΟΠΟΙ ΒΟΡΠΟΜΝ] 65 ἄθη δίοῖ, οπι!οηΐ ππὰ ἴῃ 
ΘΙ ΟΝ ον ἀοδίδ!αησ ΟΡ ἀδηβοίροη γνοῦρρθίαπη θη 
ἢ Δ} 6. 

1 Ὲ 



4 ΕἸΙΝΙΕΙΤΌΝΕ 

ΟΡ ΟΩΙ ἀον Αἰᾶθ (οὐ Τγασῦά!θ ἴῃ βϑίηθη Οτιηαχζίθσοη 
ον Ἠοιμθιῖβοιθ ΘΟ] θη ἰδί, 850 [ονἀογίθ ἀθο}} 416 ἀϊομίο- 
Τβομ6 Τοηάθηζ, 1ππ τηϊΐ ᾿πᾶπο θη Ζίσοη ἀ65 Ποιηθ 5ο θη 
ΔΘ] οιι5. διιβζιιϑία (θη, ᾿πἀθιη {{1|61}5. 416 1,6 ἀοηβ ἢ ἘΠ 0} ]κοῖ. 
δοβίθιροῦί, [Π6 115. 50101180 δι ίθῃ βοᾶν που Δβρο κῃ νογ θη 
τηι55ίθη, ὑν 6 ] 1 ι6. ἀἴ6 ΤΠΟΙ Δ ἤμη8 465 ΖιΒοΠδιιθ "5. δὴ ἄθη ἰΓἃ- 
ΘΙβομθη ΟΠ] Κθα]6 ἀθ5. Ποάθη θυ! δηθη 50}]}6η. 80. πάθη 
ΜΠ} ἀδπη ἴ ϑΟΡΠΟΚΙ οἰβόμθη Αἰὰ8. ἀἴθβοῖθα Ψδρίουϊοι ἀπά 
ἨοΟὨΠ ΟΡ ΖΙ οἰκοιῖ, ἀ1 656 }0 6 σαροηβοϑιίσα ᾿πησ6 [1606 ἀ6Ρ 561η1- 
σθῃ, ἀρθη56]θ 6. πη ΘΒ ΟΠ ΟΠ θη τη σοι ἢ] θη 5΄1πη [ἂν αἷθ 
Ναίαν τππὰ ἀἰ6 ΒΡθιάθη 465 [66 η8, Ζιρ]θῖο ἢ. 06 810} 416- 
56 106 δίδιγα {{Π06ρϑδιηϊοιί, ψὸ αἃἷ6 Ποϊάθηθῃνο δηροίαϑίθί 
ΒΟΠοιηῖ, ἀθηβοίθθη Μδησοὶ δῃ φοΙδ55 6 η6}" Εγννᾶσαησ ἀ6. γ8- 
ὨδΙ1η1556 πη ΝΟΠΡΊΘΡΙρ κοι, ἀ1656}06 τηλβ8]058 νου Θγησ. 
ϑοβθθῃ ΑἸ]ο, 416 ἀν ΕΠ γα 561 6 1 ῬΕΙΒΟΉ, ΥΟΓ ΜΘΙΟΠΘΓ Αἰϊοῦ 
ἰη δομαίίθη {γ{{, ΑΡΌΡοι {μπη. 

ΠΙ6 ϑὅαρθ γόοπὶ δ δἰϑηβϑίγοιία πηὰ 6 ϑίπηου 8 ἡἰαδάμι 
ἀ45 Ἡσοιμδ 56 Π6 Εροβ. ΑΙβ Θάγββθιιβ, {πὶ Το γοϑίαθ. Π80} 
561 η6ὴ ΟΠ] ΟΙβ ] θη. χὰ Ὀοίγρασθη, ἴῃ ἄθη ἢδάθβ πα)  βίϊ θη 
ἰδέ, πᾶμ θη 1Π ἀϊ6 τγυχαί ΒοΙγδιιπάθίον: Ηδγοθι ἀπ [ογβθθη 
ΠΟΙ, Ἰγοη ΑΠροῃ δ σθη δι ἀν ΟΡ ιν. Νὰν Αἰὰθ πιο ῃΐ, 
Οάγ55. 11, 548 [. ᾿ 

Οἴη δ᾽ Αἴαντος ψυχὴ Τελαμωνιάδαο 
νόσφιν ἀφεστήκει, χεχολωμένη εἵνεχα νίχης, 
τήν μιν ἐγὼ νίχησα, δικαζόμενος παρὰ νηυσίν, 

τεύχεσιν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆος - ἔϑηκε δὲ πότνια μήτηρ. 
[παῖδες δὲ Τρώων δίκασαν καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη.] ἢ 
ὡς δὴ μὴ ὄφελον νικᾶν τοιῷ᾽ ἐπ᾽ ἀέϑλῳ. 
τοίην γὰρ κεφαλὴν ἕνεκ᾽ αὐτῶν γαῖα κατέσχεν, 
Αἴαντος. 

Ασοῖ ἴπὶ Τοάθ ππῃνουβῦμηϊ, δυνιθάορὶ Αἰ δα Οὐ γββθιιβ᾽ 
ΠΘΡΖΠΟΝΘ ΑΠΒΡΓΔΟΠ6, ἀ16 ἄξη ἀγαπᾷ 465 ΜΊββϑθβο οκ5. δι 
Ζροιιϑ᾽ ΖοΙη ϑόσθη ἀ4ἃ5 ΑΟΠἄΘΙΠΘ ΘΙ ΟΠ θέ, Κοίη δον: 

ὡς ἐφάμην" ὃ δέ μ᾽ οὐδὲν ἀμείβετο, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλας 
ψυχὰς εἰς ἔρεβος νεκύων χκατατεϑνηώτω»ν. 

ΗΙΘΡΏΔΟΙ ἰᾶβδὶ 10} ΟΡ] 68 880 [4 βϑίποπ βαρυμή- 
γιὸς ἥρως ἄθη ἀγ0}} φορθὴ ἀϊθ Αἰγιάθη τηἱΐ ἴῃ ἤθη ἢδάθβ 

Ἢ Ναοῖι Αὐ βίαγοιος βράϊογοι" Ζιυβαίζ πες Βὐοκδίοιι δὰ ἀϊθ νοῃ ἢδοβι- 
ΒΟΠΙ ΘΙ Ἰ5ΟΠθΩ ΕρΊΚογη ἄθαι Μγιμι5. ροροθοπο (ἀἰοβίαϊίπηρ. 



ΖΌΜ ΑΙΑϑ. ἤ 

ποθ ὑπἃ Τα κΥοβ. σ᾽ 6! ΟΠ [4115 ἢ ηθη 1389 [ ἄδη Ὀπίογρδηρ 
νυ ηΒοΠ θη. ΕΡΘη80. ΘΗΒρυ ΟΝ ἀἴ6 ΠῸ]16, ὑνθοῃθ ΘΟρΒοΚ] 68 
ἄθπὶ Οάγββθιι8 Δηρθθβθὴ ἢδί, 982 ἦθι" Παδιίαηρ ἀθ5 δάϊδθηῃ 
ΟορΏΘΓΒ. "61 ΠΟΙΠΊΘΓ. 

γοΙΒιᾷ ηαΠβ ον Πα Αὐ Κί! η05 γνοη ΜΙ]οίοβ υπᾷ 1,65- 
ΘΟ 65 γ0ὴ [!365005 ἴθ ϑᾶσθ διιβοοίϊ γί. ΝΟ 6 ἀἷδ 
Ἠδπάϊιης ἀον ΠΙὰ5. [οὐ βοίζθη θη ϑιεοτοίς ἀθ5 Αγκιΐηοβ δηΐ- 
ΒΡ πηΐ 510} τπῇῷ ἄθη ΤΠ Θ᾽ ΟΠ ηΔπῚ ἀ65. πηΐθ ΡΟ] οη5 Βοἰβίδηα 
ΟΠ Ρα} 15 ἃ ϑδικαϊβοηθη ΤΉΟΡΟ ου]δρίθη ΑΘὨ]]Π]Θιι5. δἰ ἢ ΠΔΥΙΘΡ. 
Καιηρί: Αἰ ἱγᾶρί ἀθη [,6 ΟΠ Δ Π} 8115 ἄθηὶ θυ], Οὐ γββθιιβ 
θη γὶ ἄθη ὩδΔΟΠ ἀν ἄηρθπάθη Πεἰηάθη, νο]. Οὐγβ5. ὅ, 306 ἢ, 
ῬΒΠΟΚΙί. 571 ἢν ἀπὰ αἰ ἅπη] 10} νου πο !Π!6η ΒΟΙ]Θη μοὶ Βοί- 
ἰὰηρ ἀ6Γ Ποῖα (65 ῬαίγοκΙοβ 1]. 17, 717 [[. Νδοῃάθῃηχ ἄδῆῃ 
ΤΏ Θι15. τη Νονοϊ θη πηᾶ Μιιβθη ἀϊ6 Π 6 ὁ 465 ΗΘ] ἀθηβο 65 
80} 5116 πὰ Βυδιιοἢ θοἰ]αοί, νοπὶ ΟΠ ΘΙ Υ δι! η δ γί 
πὰ η80}} [Θὰ Κα νορβοίχζί ἢαί (Θάγββ. 24, 47 [{.}, ϑίθι θη ἀϊα 
ΑΟΠᾶθΡ [6] ΟΠ ΘΉΒΡΙ 66 ἃη, 80} ἀθγθη Βϑθηθίσιηρ ΤΉ 15. ἀϊθ 
γα δηγὔβδίιησ 65 ΔΟΒΙΠ]διι5. 415 ῬΓΘῚΒ. διιββοίζί. Αἴδθ πηᾶ 
Οαγββθιιβ δ !θἰη ἰγοίθη 15 Βθυν υθ 6." ἀπ ἀΪ656 ἀριστεῖα δι, 
θα Αϑδῃ)θιηηοη τπὰ 616 Αομᾶον Κοίηθ ΕΠ ϑοοΙ ἀὰὴρ Ζυν ΒΟ 6 Π 
ἄθη δάϊθῃ ϑίγοιίθυη ὑνᾶϑθη, ψϑηᾶθί Ἰηϑη 510} δι Νοϑίουβ 
Βα δὴ ἰγοίβοιθ αοίδηθθηθ 8]5. ὑπρϑΡίθ Ιβοη 6 ΠΙΘΉτογ. Β6- 
ἔγασί, ψο } συοὴ βοιάθη ἄθη ΤΊΟΘΡη ΒΟ ἢ ΘΓΌΓ θη ϑΟηδάθη ζΖιι- 
σοί οί, ΘΒ ἄθη 510 [ἀν Οὐγββοιβ. Πδγδι Ζ 6 Α185 ον ]] θη, 
16 ΔΟΒΠ]οι5. 1]. 1, 488 ΠΠ-, 510} ἴῃ ϑϑίη Ζ610 χιγᾶοϊς αηὰἀ νϑν- 
[11 ἴῃ Τι θβίηη, ἄδι Αϑι]θρίαθ Ροάα! οἰνῖοβ αντος πρῶτος 
μάϑε χωομένοιο ᾽Ομματά τ᾽ ἀστράπτοντα βαρυνόμενόν τε 
γόημα; βόβθη ϑοῃηθηδιιίρδηρ 5720 61. 510}} ἰὴ 5θῖη ΒΘ ΘΓ. ---- 
ΑΡδη θα ἢ ον ἀἰϊομίοία [665 (τη Ὁ]. 59) ἴῃ 66. 

Ἰλιὰς μιχρά, τᾶη 8086 ϑρᾶποι ἀπίον ἀϊ6 Μιθρη ΤΥΟ]ὰ5. 56- 
ΘΘῃ οί, τἀπὶ Ζὶ ΘΡΠΟΡΟΠΘη, νὰ ΜΟΪ] ἀἰα ΤΊΟΘΡ ἄθον ἄθῃ 
ΒΘΟμ Βα ηά6] αὐ 6 1} 6 ὴ τηδοϊίθη. [|,650Π65 βοῃθιηΐ ὨδΠ]ΠΙΟΙ. 
Ζὰ ἄθη ΒομαΓ πο} 1Π|ἃὰ8 8. δἷπ ΤΙ 5 ΚΟρΡΊθ Θϑα!οἢίοί χὰ 
Ὠάθοθη, πάθη Μἄηπηοι τπὰ ΘΙ θοΣ νοὴ ἀθη Νδιιθ "ἢ 885 ἀθ 
ἀη ἄον Εθοηθ νου ῃδηἀο! θη ῬΓΟΟΘ556. δ γΓΓ ΠΏ σ500}} ΖιβΔΠ6η. 
Π16 ϑρᾶπον πόγϑη οἷη Ζιν θθοβργᾶο ἢ). Ζυν ον ὀπηρίναιθη, ΘΓ ἢ 
Εϊη6 [ὧν Αἰὰθ ἀὰ5 Υ̓οτί ηἰϊηπΐ (50}0}}. ΑτΙϑί. 44. 1050): 

Αἴας μὲν γὰρ ἄειρε καὶ ἔχφερε δηϊοτῆτος 
ἥρω Πηλείδην, οὐδ᾽ ἤϑελε δῖος ᾿Οδυσσεύς. 

ΠΙ6 Ζνοϊία ἀρὸν δηΐίσερηθι δα! ἢ ΕἸ ΠΘ ΟΡ 46} 80Π0η ΥΟΙ 
ΒΌΡΒΠΟΚΙΟ5. ἀθη Αἰὰθ ἃ ῃοΙάθη ΑΙ Π6Π6: 

Ν 



θ ᾿ ΒΙΝΙΕΙΤΌΝΕ 

Πῶς τάδ᾽ ἐφωνήσω; πῶς οὗ κατὰ κόσμον ἔειπες 

ψεῦδος; 

Καί χε γυνὴ φέροι ἄχϑος, ἐπεί χεν ἀνὴρ ἐπιϑείη, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἂν μαχέσαιτο. 

Νοῖ γεικαπάϊσαησ, ἀθ85. υϑιμϑηρη ββυ δὴ [ΠΡ 1}161}68 Ζιθιὶ 

Αἴαϑ ἴῃ βοίῃ Ζθ!υ 510} χαγίοι, βϑῖη ἢν }}6 βίοι σορὶ 510}} Ζιὶν 
γα" απὰ οΓ ὁπάοϊ ἴῃ ἀον Εγάμθ δθῖῃ. ἀπο νουρθθ] 10}}18 
ἈδΔομα δηίθηγίθβ 6 Ρθοη: δᾶ ὰ πᾷ! ὁ} ΑΥκιηοθ. 50. νγν8- 
πἰρ αἷ5. ἀδθγ θΙΟμίοΡ ἀν Νοκγία ἄθη νᾶ ηϑπηϊθοη ΑΠΘΥ δι 
ἀϊα Ηδογάθη ἀθν Δομᾶοι Ζιὶ Κϑῆπθη 50} θιηΐ, ΡΙηάδΓΟΒ. 806, 
ΘΙ ΟΠο. 415. Εσουηά τη δ ἢ ΡοΡ. ἀδν' δου] θη (ἀ 650} }} 60 }}- 
ἴθ’ Αδοίηδ8 ἄθῃ Αθαϊ ἄρῃ Αἰὰθ ἅθρογ}} ἃ15 Ηθ ἀθηϊἀθ8} [θ] ΘΕ, 
ΔΌΒΙ ΟΠ Ο. ἀϊ6 θοβομδιηθηάο ΝΥ} νου βο νν εἰσί, --- νρ]. Νριῃ. 
2, 19 {Π.- 7, 19 ΠΠ 8, 29 {᾿Ξ Ιβί᾿., 4, 52 ΠΠ- 6, 217 1 --α, 50 οἵ- 
[αγθ ΜΓ γοη [1,650 65 θθδίπηηηῖ, 4855 ΟΓ Αἰὰ 416 Ποογάθη 
βίαι ἀογ Δομᾶθυ. που πηθίζοίη 11655, οσῖη 1 Π| ΒΌΡΠΟΚΙ 65 
ἴῃ 80 νϑδῖΐ φϑίοιδι ἰϑΐ, 415. οὐ Αἰδθ "61 νο! θὰ Υοιβίαπαθ 
ἄδη γἰθβϑίσθη Ἀδομορίαη [556 τὰ ἰμη ἀπρο Αἰμθηο νοροὶ- 
61 ᾶϑϑι, ἀϊ6 1 Δ μβίηη. ΘΙ Πδιιοἑ, 8418. ΘΓ ΘθΘ ἢ 5861η 
ΒΟ ννοΡί. σοθθη 416 Αἰγἀθη χίοκθη 1}. δάπροι νυγα οἰποῦ- 
56 115 616 ἢ ἴῃ ἴἢγοὺ ϑδήζθη ΕΟ ΒΡ Ὶ σοχοὶοι, τὴϊὶ 
ἀν οὐ Α|16 οὔποθ [Πη|ργβο θά οηίρο! θη 556. 1}, ννᾶβ 1}} 1 
8ἃη ἢν νοὴ ἀθη Εἰνβίθη θηΐζορθῃ ᾿ϑί, δηἀθ δι β6 115. ἐθι [1η- 
ἰορρᾶπσ 465 Ηρ] ἄθη [θη θι πιο ν γί, ᾿ηϑο θη πο! βονο] ἀ16 
οαΠ6η6 Κυάηκιιησ, 815 ἀ85. δύ ἀρ οθμ ἀθ. ΘΟμ πο [ἃ], βίη θ 
ἨρΙἀθηριπ Βοθοκι πη ἀθὴ Εδιπάθῃ σορθηῦθον 510} ἰᾷομοΥ- 
πον σοιηδοῃί χὰ ΒΡ θη, θη ὑπ 56} }}1|55. διπ ΘΙ δυσὶ, ἀσυο ἢ 
Γροι  Πσρη Το οἰη τπρϑΡρίγἃ9]10}}) σουνολάθηθβ 6 θοη ἀρ Ζιννοῦ- 
ἴθη τπὰ 50 ἀθηὴ ζονηθ (γ᾽ ΕΑὐίίον πη ΜΘηΒΟΠ ἢ ἃιῖι8 ἀθιὴ 
γερο χὶὶ σθῆθη. ᾿)αῦΐη 06} ψΘΊο  ΒΟΡΠΟΚΙΘ5. νοὶ 1,650} 88 
Δ, ἀ855 ἀ16 Αἰγάθη ἦδ5 ΟΠ] ἀβο θυ οἢΐ ἃιι5. Αοῃἄθγῃ οἰηβθίζθῃ 
πηά ἰοἰίθη (σι 449), ἄθιθ ΠΙΟΠ Θγσρ ιοῖ ἀ6ν ἰἀρίρθη Β6- 
ΒΟΠΠΘΠΠοΙΐ σῃβί σοι δὲ... 415. ἄθν ἀθουροιν σοὴ Καί. 80- 
ΠΟ Ι65. τηβϑίθ 80 ἀἰοῃίθη, ττῇ Αἰδβϑ᾽ Επιρόνιιης σασθὴ 66 
ΠΙΟΠΙΟΥ χὰ τηοίνι θη, 6416 ἔν πη ἀϊ6 ϑοίηθηῃ δἰθίβ. 59 γϑὴ 
θη Αἰάθη μαβίοομθη ἀδηκθῃ, ννᾶμνθη ἄοοῖ Αἰθπη6 ᾿μθη 
ΒΊΠὴ Ζὰ [{ἰπριηϑίθη (65 Αἰδ8 ἰθῃκίθ. )485 Αἰβῆθῃθ 685. ἰϑίς 
6] 06 ἄσγο 448 ΔΘ σου! {πον 6 ΒοΙοἰἀϊσιιησ, ἄδηπ 
ἀαγ ἢ} ἄθη ννὰῃηβίηπίροη Μονὰ ἄον Πδογάθη βοῖπθ πιᾶβϑ]οϑα 
γα ἢ βίγαί, οὐκοπηῖ ἀπο Αἰὰβ σἰθίοῃ, βορα]α οἱ" χα γὙ6ι- 
ΕΠ ΠῚ χαγοσ  ΚοηΡ ἰδ: ον πππηΐ ἀ85. ΒΟμοη ἄδΓαιβ ἃ}, 4858 
Αἰῃοθπθ ἴῃ ἴῃ ΓΟΪΟΘΟΒ. Ζιν Εοιίβοίζαῃρ βθῖΠ65. (0116 Βοοίη- 



ΖΌΜ ΑΙΔ45. Ἴ 

ΠΘΠ5 ἀηθοίθιον: Παίίθ: δοἢ ΤοκΚιηθδϑθὰ ἀπρο βοῆδα! 970 ἀὰ5 
γγΚοη ἀονΡ Αὐίιη, 4]1 6}. ΒοΙά 6 ουκοηπθη ἄδθη οἷ((- 
θη ανὐιηὰ 465 βο {{ΠῚ 6 6 ἢ ΖΟΥ 65 ΘΙ Π ΘΒ 6668, 
ἀὰ 516 θα] 5! 19) ἀ16 ΑΡπδίριιπρ 46. ΑἸΠΘΠ6. ἃϊι5 ΡΘ βῦΠ ΟΠ 6 Ὁ 
γον θ 6 (ἄν Οάγββοιιβ μου ]θίτθπ, ΟΠ 6 ἢ ΘΟ ΘΙ ΠΟ. Δ ἢ 
4485 Εροβ 510}} θϑυιῃ!θίθ..- 16 ἄθη Αἴαβ ηδίζι!ο ἢ) οἄηβιίρο 
ΘΙΠΠΘΙΠ]501|16 5896 νο] Αθοίηᾶ 8000}, νὶθ ἃιι5 Ριπάδγοβ δἱ"- 
6}, ἀ16 Βομα ἃ δι ἀϊθ Αἰγιάθη ἀπ ἀὰ5. ραγίο ἰβοῖιθ 66- 
ΟΠ. ἀν δα Αἰαβϑ᾽ αγῦϑϑα πρι Ἰβοῆθθη Αομᾷθν, ὑυθ]οθ ἀῦγοἢ 
Οὐἀγδββθιιβθ᾽ οἰδιία Πιὔσθη Ραϑίοο θη 56]16η. 

ὙῸΥ ΟΡ ΟΙΙ65. θΘμ πη] 6. ΑΘ 5 ΟΠ γ]08 ἄρῃ Μγίμιι5. ἴῃ 
οἰηοΡ ΤῊΡΠ]οσΙΘ νοὴ Πιδηθη. Εν θαρᾶπη τηἷΐ ἄθῃ Προ 5 δη- 
46], ἀθνὺ βρᾶϊθι' 415. δἱῃ 6116} 165 Τ] θη ἄθον θη γουζιιρ (6. 
Ταρίθν κοῦ οὐον ΚΙ ΘΙ ΘΙ. τη. ἀθη Βομα! θη ἀον ἘΠοδίονθη τπᾶποῇ- 
ἴδοι υαὺ] πνογάθη ἰδέ. [Ϊὶὰ ἀδπὶ θιβίθῃ ϑδίάοκα, Ὅπλων 
χρίσεις, Υἱομίθίθ ὑνα ἢ ΒΟ ΘΙ ΜΠ 16 ἢ, τνθ θ6ὶ Αὐ Κίίη 5, {ΓΟΊβ0ῃ6 
Κυϊεσβσοίαηροηθ, ννἄῃγοη ἀ16 Εν βίθη 815 βίππηηθ ῬΘΥΒΟΠΘ ἢ 
Ζὰ δι 5ιίζθη: ἴῃ σοάνδηρίοι Κἄνχο ἐγ Θ Αἰδ5 βθῖη8 ὅδοῃο 

ροθθῃ ἤθη ἂἃπ Ζιιησοηίογ σοὶ θουϊθσθηθη Οάγϑββθιβ, ἄθη 
ΒΙΒΥΡΒΙάΘη, ζΖι Αἰ. 189. )Δ5 χυγοιίθ ϑίίοι, πᾷὸ ἀθη ἄθη 
μον ΒΠἀοηάθη θη Θρῆῶσσαι ϑοπδηηί, ἡ ] 6. ἀἃ8. πη- 
οὐδ ρα ὕγιΠ6 1} ἀσγοῖ ΕΥμοθηρ 1ἢγ65 ἤθυνιη, ἀθὺ 816 [τῇ 
Κύῖθσα δυθϑιιίθι ἢδίϊθ, διιβϑθο! 6 ἢ θ θη ρθη, ὀηάθίθ τη]: 
ἄθη οι θβίιπογάθ, υυϑίοιθι 4655 055 ἀπτο }) οἴηθη Βοίθῃ 
οΥΖᾷ ἢ] τπνιιγάθ. 19)ὰ 06} ἀθν 6 θην ἃ ΠΙΟΠ  8]16 1] [5 Βι.558 
ἄον ϑΘομι ἃ σοσθη Αἰμθηθ, βοπάθυῃ διιο) [8 ΕΌΪΘ 8. πησοῦθο}- 
[6 ̓  Εὐ βοποιάθησ πὰ αἰ5. γὰρ μον [{πίρυῦσᾶηρ ΠΘΓΟΙΒΟΠ ΘΙ 
(νῦβ56 ΒΙΒΟ 6 ἢ, 50. τηϊιβδίθ ἀπγοῖ οἴη θθι σ θη 465 Κη ἰβίάοἱς 
ἀδυ νᾶ γ 6 δου 465 Δἰὰ8 ἴῃ ἀἃ5 σοι ἤγ π 6 [101 σΘβίθ! Π ννον- 
ἄδη. ΥΥ̓ΔΠγβ μοί 10} ΒΠΔοίθη 46 Σαλαμίνεαι 445 50}π55- 
οἰΐοις, ἴῃ νθ 6 πη ΤΘικΡῸ5. ἄθπι οΡθβοὴ Τ οαπιοη. θη ΟΠ ἢ 
861η65 ἨΔ] πον 5, Επυγβακοβ, φαίτίο: Τοικνοβ, νο ἀθιη 
ποθ θη ΑΙίθη γογβϑίοβϑθη, συϊπάοι αἰ ΚΥρΙοβ. οἷη ἤθιιθ5. 88- 
Ιαιηΐβ, ἄθπὶ Αἰᾶ5 ἀθον ναγάθη 0} ἃ Επάθ ΠΟΡΟΊβοΠ6 ΕΠ ὴ 
ἀπὰ Οὐ] ι5. ον ῃΐ. 

ΝΆΘΝ ϑΟρΠοκ 65. ἀἰοπίεία Αοίγάδιηαϑ 46 φἄηθοΡθ 
θἴῆθηῃ αἴας μαινόμενος, Τποοάοϊεί 65 γὸη Ρ] ἃ 56]158 
οἰπθ ας. τοὶ ἀϊα τι βομθη ΠΤ  ρΊ ΚΟΥ Βοιηδο!Ἰσίθη 5101 
ἐγ" ἀθ5 δινοϊθθίροη ϑαρθηκγοῖβθβ. ϑοῆοη 1 ἰν 115 ΑπαΓο- 
αἰ Και 5 βοῦγιοῦ. οἰπθη Τοιοθν, πηι 5 Αἰὰχ πὰ Τ᾽ ο]Δπηοη;. 
ῬΡαδοινῖι 5 ΑΓοσαπὶ ἰπάϊοίπι (80 ἃ Ρ. ῬΡΟΠΙΡΟΠΙ 8 
Βοοαπάι5) ππὰ Τοιοοῦ, Αἰπ5. Αγηονιμ ἐπιἀϊοίαπη.. ππὰ 
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Επγγβᾶοθβ, (. 8]. 58 ν δῖγ}ὸ Τεροηθθβα. ΕΏΏΜΙ5. ἀ10}}- 
ἰοῖα ϑϑίηθῃ Αἰὰχ ἴῃ] αδῆζθη 80) ΟΡ ΟΜΚΙο5, 6 ῬΔΟΌΨΠΙΒ 
βϑίπθη ΤΘΊΟΘΙ Π8Δ0}} ἄδιη Τεῦχρος ἀθββ 6! ῦθη ὨΙΟΠ ΘΓΒ: Αἰι8 
ΒΟ Ποῖηί ἴπὶ χυγοιίθη ΤΉΘ]6 465 ἄθιη Δθϑ ῃγ}05. ὨΔΟΠ ΘΘ Ἰ6Π[6- 
ἴδῃ ΔΥΠΟΡΙΙΏ πα οΙπΊ, ἤ8Δ 0} 46 Εηιβομοιάπησ 465 δ θη - 
ΘΓ ΟΠ 65... ὈΠβΘΡη. «ΦΔἴας χιιπη ΜΙΒίου σθηοιηπηθ. Ζὶ ΠΆΡΘΗ. 
Ποη ΡΙδη, οἰπθὴ Αἰᾶὰχ Ζιι ἀἸομίθη, ἢαίί6 διὸ) Ὁ οἴδνϑηι 8 
Αὐυφϑιπβία5, δαυοίοη. Θοί. 55. 

ΒΌΡΒΠΟΙΙ65, ἀδν τη ΟΝ] 06 ϑὅδροηῃ οι οΙοῖθ, ὐνθ] 0 }}6 
ἀδ58. ρδίγι οί βοη6. Οοἰ ἢ}! ἀον ΑἸΠΘΠΘΡ ἴῃ ΑΠΒΡΡΙΟΝ ΠΔὨΙΏΘΗ, 
ἀηἃ ἀ6Ρ. ΘΓ 416 γΟὴ 561Πη61ὴ Θ᾽ ΌΒΒ56η δοϊβίθ' ΘΒ γ]05 θ6- 
Βδηάεϊίθη ϑ(ο 6. 1 56 1Π 6} ΑΥἿ νον θη τπηἃ γον ἢ ΠΟΙ ΏΙη- 
Π6η4 τη] ἀοίθ, 50}}16881 416 γον δη] ηρ ἀθοι ἄθη ΟΡ Ζαρ 
ἀον θοιάθη ΒοννοθῸ γοὴ 56] ηθὴ Ὠιδιηᾶ 8115, ϑγοὶδί, ἀθ 6 ὅϊ- 
ἴον Δι ἀν ΟΚ] 10} δι ἀϊοβθη {ΠΓ4116}} 465 [ΠΠη}61}5. 1], πδιηθηί- 
Ἰ0ἢ} 41 ἄμγο) Αίμοπηθ, νῷ]. 994 ἢ. [Ι͂ῃ ἔοϊρε ἄθβϑϑθὴ ἰδὲ ἀν 
Ὑ ΔΙ η51η) (65 ΑΙ8ὰ5 ἰὴ ἀϊα Ἐχροβιοη νϑ]θοὶ, οἤηθ Ζζυ ΜΙ- 
6] ραη κι 465 ΠΡδπΊΔ8 σοιηΔΟἢΐ Ζιὶ 561η. ΒΟΡΠΟΝΙ65. 5.6}}} ἀϊ6 
ΕοΙσοὴ 465 ὙΠ ΘΙ Πη5 ἀαγ: (6 ΒοΙ ϑίιηογὰ [ἄγ πὰ ΠΟΟἢ 
Β0ΒΠΠ ΘΓ Ο Υν ΟΚ] ρθη ΠΘΡΌ 6], ἀϊθ οὐδί ἀπ 0} νυ {Ππη9 
ἀθ5 Οὐγβδθιδ Ζὶ δἰἤθη ΒΟΥ ρθη άθῃ ΑΡΒΟΉ 55 ϑϑάθι θη, ἣ 

ὃ. ΕΟΪΘΘη Μ1" 76ἰχὲ ἄἀδπη ἀδησα ἀον Ηδηάϊπηρ τη 5ίθίθι 
ἈὔοΚΒΙΟμΓ δὰΐ 416 αἰ μου βομθη Μοινα απ Ζνθοκθ. 816 
5ΟΘΉΘ 506} 445. ο. ΘΟ ]50η6. ΟΠ ΠΡ] Δσ ον ἴῃ. ἀθν Εθδηα Τιο- 
188 νοῦ. 16 Ζο]θ ἀθι δ] δι! 16", 485 465 Αἰ ἴῃ ἀν ΜΙ, 
8ἃΠ| ἅπιδϑοιβίθη ΕἸἄρ6] 665 1,96 γ5 θη ἀἷθ Βηθηννδηᾷ, 
16. δἰϑϑηί] 6 σχηνή, οἷη. Πϑμηΐθ 510}} ἀδ8 [8961 ὩΔΟΝ ἀθν 
Δηάθρη ΗδΙ 6 465 σπτροσχήνιον ᾿ἷπ, 80 σοιγᾶμνία ἀϊ6. δ π46 16, 
ἄἀθμ γουβοθῖνγοα ἨΠοἰζθίοη Ζιι, δἰηθη ΒΙΙοἱς ἴῃ ἀϊθ οἴη [,.8η4- 
Θ0Πῃ δ {, γνο]. 412 ἴ. ΑἸΠ]οῖη αἰ 815, νὸ Αἰδ5 ἴῃ ἀθὲ ΕἸηβδιη- 
ΚοΙΓ βϑίη ΠΡ 6ὴ θηδοῖ, ὑπ υθὴ νγὺ 830 ἦϊθ Ηδηάίπηρ 510} 
ἘΠῚ ἄθη ἴῃ δἰ Π6 1 θυβοῃ θη δϑηκαηρ δυσοίπηἀθηθῃ [,6] ΟΠ ΠΔΠῚ 
ἀγοῃς, νᾶγ ΜΟὮ] δἷη ϑᾷη2] 1] 0Π6} ΘΟΘη θη ΘΟ 561 πο Πυνθηθίς, 
16. 80) ἀ6πὶ 850}}0]. χιι 818 μεταχινεῖται ἡ σχηνή. Αἰδβ 
ἢαΐ δἰηθη Δ σϑ) θσθηθη Οὐ ἴῃ ἠθν Νἄπε 465 ϑίγδηθθ Ζὶὶ 56. 6. 
ΤΙᾶΐὶ ρονᾶμ!!:. ΥΊ ἰΙδηρο Ζεὶν θυ θθηβ ζνν βοῃθη ἄθιη γα ρη- ἡ 
ΘΘΡΙΟΙ 6. ἀπ ἄδπὶ ϑοΙθϑίμηονἦθ νου ἤοββθη ζιὶ ἀθηκθη. 5οὶ, μδΐ 
ΘΟΡΉΟΚΙ65. πἰγσοηἀ ΒαϑΕἸπητὴΐ δησοάθι οί: ηΖυν βοῃθῃ ΒΟ ηθη 
ΘΙ ΏΖΘΙη6 ϑ(6]} 6 Ζιὶ [ΓΘ η, 4855 Μὴν ΟΠ: ο]θῖο ἀΐθ ἠᾷοβίθ 
ΝδΟηΣ αηἀ ἄθη ἠδοϊιβίθη Τὰρ 4]5 Ζοὶΐ ἀθν ΤΠπδίθη ππηὰ 1,6|- 
ἄθῃ ΔηΠΘΙΠη6η ὀὔνίθη, ν8}. 194 ἴ, 208 [. 980 ἡ. 1336 [. 

ΡΤΟΙ]οΟδο5 1---138. Αὐΐ ἀϊ6 σοσοη ΜοΙρο νου οἰ οίο 



ΖΌΜ ΑΙΔ5. 9 

Κιπάδ, ἀϊὸ Ηδογάθη ϑδηηηηΐ ἄθη Ηϊγίθη ἀοΓ ΑΟΠ ΔΘ ϑ5θί θῇ 
Νδοιιίβ διῇ ἀον δή ει ἀθ σθυν αἰ ϑᾶι πΠΠσ ΘρΥΔοΐ, αΐ ἄθν [Ὧν 
ἀὰ5. δ᾽] σοιηθίπμθ Βθβϑίθ ππορη  Π10 ἢ} {Πὰϊ|56 ϑράπον ΟΥ̓ 556115 
ἔγθῖνν 15 (24) --- πηιδϑίθ οὐ ἀ00}} χιιηδο!ιδί γοη Αἰδὰθ ΑΥΘῸ5 
[ἀγο ίθ ἢ --- γΟη βδθίποιη Ζ6](6 ἴῃ ἄν ΜΙ ἀ65 1 σθ}8. ΠΘΥ 
8 ἀἄ85 26}, 465 Αἰὰθ 510}. ΠουΔη ΘΒ ἢ! ΘΠ 6 η, 1 νγ 6] ΠθΙη: Δ 
ἀδὴ ΤΗηδίου. νυ Πθΐ6. Ρ]δί! 9 γοάθὶ 1ῃ 56 1η6 ϑομιίχροί- 
{τ ΑΙμθηθ, ἀϊ6 1 βοῃνοσθη σο[οϊοί, τη Ἀοκθη δὴ ἢ) ἀπά 
οΡθΙ οί 5160}, τὰ Απβκαη  Ζὰ Θοθθη νοὴ ΑἸ]θη, ὑνοηδ ἢ ΘΓ 
[Ὁγβοῃ6. Νδοῆ γοπάϊσον Βασνἄϑϑυησ ἀ6ν Οὐ {Π6}}} Οαγ8- 
56:15. [ἢ1 ΤηΪΐ, ΟΏΔ0]} 6 ϑρᾶῃθ, σνόονδαΐ 16 η6 ᾿εϑίδιιοί, Αἰδ8 
561 646γἦ Τῃίοῦ: δἰρθη! 10} ἤδΡ6 ΘΓ 65 διιί 416 Ἀοᾶον ἃρρ6-- 
568 η. σβϑῆδθέ ὑπαὶ 56] βοῆοῃ ἴῃ] Βθρυ  σούνθϑθη, ἃ Κ᾽ 6]ἀ- 
ΠΘΡΓΠΖΘΙΣ βϑίηθη ΜΟΡρΙΔὴ διβΖυ [Πγ 6 η, 415 516 {Ππ ἀπ ΓῸ ἢ 
ΔΒ ΡΙ ΠΟΥ. ἀδη δ᾽ηη νοῦ πη βοῖηθ ὙΥ αι} δι ἀ16 ΗθοΥ- 
ἄθη Ὡρϑοίθηκι, α16. δ΄ ἀδῆη 1ἢ [0116 [μιϑὲ {Π61}15 σϑιηοῦ οί, 
1Π61}5 1η5 Ζ61]{ σοί! θθη ἢᾶρθῈ πη ἀονὶ Ὠ 55 ηδηα]θ. ζΖ61- 
Θθῃ 800} ΨΝ}}} 516 ἄθη Οάγϑβθιβ 416 ΤΟΙ ΠοΙ. 465 Αἰᾶ5. ΑἸ]θῖη 
ἀησθδοῃϊοί 561 Π6 ῦ [6 ΡΖοιριηῦ νὺη ἄδθιη βίθίθη Βεϊβίδηά 
ἀον δομαυίχρυςη (84 [.) ἀπ ΠΡΟ δια ΠΟ 6 Ὑ Θ 51 0Π6- 
ΓῺ, Οάγδδβθιιβ 5016 ἀθηὴ Αἰλ85. ὉΠΒΙΟΠ(θΑ ϑοῖη, θθρὲ (6. 
πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς γον ἄθδιη [γρονα! Θ6η αὐίδιοις ππά 
διιε. ἰηδίδηά!σ, ἴῃ ἀρ! πηθη Ζὰ Ἰᾶββθῇ. ΨΊΘΠη ἀαάπνοῖ 418 
σδη2Ζ6 ΕἸΓΟΠ ΑΓ ΚοΙς 465 Αἰὰθ σοβο! ἀοῦὶ ἱρά, 50 [ἈΠ 2ὰ- 
ΘΙ 61 οἢ. δ! Οάγββοιβ Καί πηρσηβίϊσο5 10, ἀἃ αἴ 656. 6 6}"- 
Βοῃ ον άθη. ΔΠΉΌΊΙΟΚΘ ἀον σαϑίνχζίθη (ἀγῦβϑθθ σϑῦη Θησ ἤθη 
τηδομίο, 16 θοΙρθ αΠ 106. ΑἸΠΟΡάθγαησ ἀον αδι(ίίη, 79, 50]} 
ΘθΘἢ ΠΠΡ 6'η6 χεῖρα 465 Οαγ 5565 561η: 61 Ὀδβίθῃίΐ 416 ρ6- 
[ΡΠ Ποἢ 6 ΡΙΌΡ6. 

ΑἸὰβ {γ, 16 χὲ ἀδηκου ἃ}} σασθη 16 γϑυ 6 Ὶ 1 ΠΠ 06. ΠΟ 6 
Οὐππογίη, ἃι15 ἄθιη Ζε]6, 416 μάστιξ 50 ν]ησθηἀ, τνοΙη] ΘΓ 
αἀ16. ΤΊΠΘΓΘ βο ]ᾶοί, αηα Γὔηηΐ 510} ΠΟΙ οἰκο, (ἀοῃ!!ς σορθη 

ες ὮὮ Πθηὶ Οάγββοιιβ χορ πὰ" ἀν" ΚΙαης 46} ϑιπμιηθ. ἀϊὸ Νἄπο ἀδν 
αδιια, ἡ οι . δι ἄθηὶ ϑεολογεῖον, 0 15}. 6116. ἄλθεν ἀον Βάμηθ, νγεὶ- 
οἰόνΡ ἀἄθη ΗπΠημ6Ί θοάθυΐοίθ, ἀθη Ζᾳβομδιθρη. 510} 0} ΘΡΒΟΠ θη. θὰ παοὴ 
ἄθιη ΔΙ] οι δῖηθη αἸαῦθοη ἀϊΐθ ἄθη Νθηβοιθη βομ ϊΖοηά Ζιι" ϑὅ616. ϑί ἢ θη- 
ἄδη (ἀδίτοι" ΠῚ ἃι15 βᾷπΖ θεοβοπάθροη ανάπηάοη 1Θἰ Πα Πρ ΘΥΒΟ ΒΘ ΠΘη, 50 
Ἠλπϑδίθ. 65 ἄθη ΖῈυβο ΔΘ Ρη βαη2Ζ πδιῦγ] 10). νου ΚΟΙ θη, (855 θη Οἀγϑ- 
5605 γΘΡΡΟΡΡ θη 1169, νγἂβ ἱβπθὴ νῸ}" Αὐβθη 5βἰδηά, νυῖθ 74 ἅμπῸ}} ρ]θίο ἢ 
ΠΟΘΙ Οὐγββθις ἀμροῖ ΑἸμθπθ5 Ζαυνον ἄθπι Αἰδθ ἀπβίομιναν ΡΠῸΡ ἀπά 
ἴπ Βπι". ΠΙΡΡΟΙγίο5. Ανίθιἷβ δὺ ἄθιη εν ἡ δίθῃς, οἰηθ ἄθηι ΤΊο- 
565 πη ΠΙΡΡΟΙγΓΟ5. 510} 0} Ζὰ 56ΐἴπ, 
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ἀα5 δον σον {ποῖ χὰ ΠΡ θη: ἀἴ6 Αἰριάθη 5616 ἰοαΐ, Οἀγβϑθιιβ 
σοθαμάοη ἰὼ Ζο]6. τπἃ 5016 χὰ Τοάο βοιηδιίθνιὶ. τνογάθη. 
ΑἰΒομο θβιᾶνκι πη, πο άθηι ον 6 Εὐνθ 6. [ἂν Θά γββθιιβ 
ἤαηἃὰ ἀθροΘϑο σθη,, 1 ἄθιη γογϑαίζθα, 56 1η6 ἤδοπρ διιβδα [ἃ }}- 
ΘΠ, ΟΠ Θ᾽ 65. ΘΙ ΠΠΊ184] 50 650} ] 556 06. )ὰ5 ϑ'οῃδιον- 
ΠΟΘ. ἀἴθβοῦ 1 Π]Δ55}Δ] θη άθυ ΔΒ ἢ 611 νου σο ρίθ ὅθ ηθ 
γοη Δἰ(ου ὔμμ] 161}. ΠΡ 6, ἄϑομγ ]  ίβοπθι" αΡοββϑαν  ο κοῖῦ ον θολς 
ἄθη ΟἿΡίο], θη ΑἸὰβ. Ζιιϊοίχί ἀθν Δίμθηθ. δὴ5 ΗθνΖ ἰοσί, ᾿ΠΠὴ 
οίθίβ 5. οἷπθ βοίοίϊια Πρ ίθυ Ζὰ 616. Ζιὶὶ βίθῃθη ---, υνορδαΐ 
ΘΙ" 1η5. Ζο1 χαράοκίρε. --α γοι ορο ον [ηάἄοιη ἀπά γραοῖς 151 ἀ 6. 
Βο ποιάθηάα (οηίαβί Ζυν ΒΟ ΠΘη. ἀ6π) βίο ζθη Θ᾽ 6 Θ 65}. 61 ἀθ5 
μαστιγοφόρος πὰ ἄθη Θμ ρθη άθ ΟΠ ΔΟ ΟΡ ἢ, Ζαμπιδὶ 
ΑΠΡΘΘΒΙΟ 5. ἀθν σοι ᾿οῆθ. ΒΟ Θ νὴ. 468 νορῃδβϑίθβδίθη δ6ο- 
Ἴ615, ἄθιη Αἰὰβ. ἴῃ. 561η61 {16 θη ροιβί ρθη Ζορυ {πη τος 
ζιι δόμα ΘΘβί6}} πυρά. Πρ υβ 6] 00. ΑΙᾶ8, ἀν οἰηϑὶ 415. σαχεσ- 
φόρος ἀϊεὸ ΠύϊΠο ἀον δίῃ ἴῃ ΘΒ] θη Καμιρία 5.011. γοῃ ̓  
ἀοι Ηαπὰ οονίθϑθη, ἀδῃί 1} 76ἰχί [ἂν σοϊοϊβϑίθίθη Βοϊϑίδηᾷ, 
ψῸ 816 ἴππὰ ἰδ {Π10}} νϑρῃϊοῃίοὶ Πδί. Θομοὶπί ἈΡ6Ρ 416. γορ- 
γῶτιις ἀδάματος ϑεά ἄθῃ Ποϊάθη. ἡϊμ ἰῃρθπὶ Οἄγβδβθιιβ Ζι. 
[600 σύδιιβᾶπι Ζ1 γΟΡΙΟΪΘΘη, 50 {{{ ἀοοὶ σοι 118 ἴ. ἀθν 
᾿ Π 6 Γ6 ἘΚ ΕΎΡΤΗΝ 1πη5 {1014 ἀπα ἀὰ5 Ἐπνρδβόϊιδο, ΘΙΠΘΙ 50 ΠΘΙΠθ ἃν 
τ ν Πσρὴ. ΖΔοιηδίπηηο 46 ΠοΙἀθηργῦθθδα γϑυβονπηαοί. 
Πομμ ἱπάθιη Αἰμθηθ 86 |081 ἄθῃ Αἰδᾶϑ5 ὋΪΒ ἀἄθηὴ ἀθηγιρ 68 
αὶ 5 οἰ ρϑίρη ἀπὰ {ΠπαϊκνᾶΓ[ἰρϑίθη Ηρ θη ρτοϊβὲ 
- 50 6 η10 [6}}{ ἀθιη ΘΟΡΒΟΙ θἰβομθα ΑΙὰ5 16η6 Ποιηο ΒΟ. ἢ 6 
χτινυτῇ, ἀϊθ ΠΡΘΙΠ1Ὸἢ γΟ ΘΙΠΘΓ 850 ΜΊΠΘΘη ΗΙηροθηρ ἴῃ αἰ6 
Ἠδπά ἀοιν αὔί((οι, 16 516 Οαἀγββθιιθ αΠῖ, τνοῖς Θη[γηὶ δι ---- 
απ ἤδη Οάγββοιιθ ΘΙ Πα γΙ Π5] 10} Δ Πηΐ, 510} πἰθη18}15 Ζὰ 
οἴμοι ἴγονοὶη δονίθ φρϑθηῃ 416 δῖον νον] 6 ἢ 
χὰ Ι4556η, ΠΟΘΙ. 810} σι ἄρουιμθθ θη, ΘΗ 6Γ δὴ 
δομᾶϊίχοη ἀπ ΚοΡγρονκναῖς Αηάθεύη ἀρθου! ρθη 56], 
850 ᾿ᾶἄϑϑ᾽ 5 ἀϊ656. νοῃ] νο ]θσοηάθηῃ [4116 Θη ΠοΙηηθη6 [616 
Δἤη6η, νγῸ 66. νὰ 6 ατιιηἀ 465 Ζουη65 (ον (ἀδί! Ζὶὶ βιιοἤθῃ 
δῖ, ΟΡ 6" πΠ5. (ΡΘΙ ΠΟ ογ ΠΙΟΠ ΘΟ ΔΡΒΙ ΟΠ ΠΟ. ογϑί ἀαγοῇ 
ἅδῃ ρύσῃ ἀ65. Κλ! 0}145. ν δ] ΔΚ] νι. Οάγδδθι8 Ζοὶϑί πη- 
σο] θυ 6 1165 ΜΙΠΠ6Ι ἃ πιϊΐ ἀθιῖ. γ0η ΒΟ ΘΓ ἄτῃ ξοιγοϊίομου, 
ξείηδε, ἀθϑϑοη Πποῆθη δου. οὐ θα γΘ ἔν} Π10 δΔιθυΚοηηί: 
Αἰαθ. θεἰκείασι οἱ" ἴθ δ! σθμγθῖη ΟἸμ δ οί ἿΝ ΜΘηϑΟΙ θη. Βὰν 
πη ΒοάδιΓ 65. Και ἀον Μαπηπηρ ἀον αδιιη, ἀἃ ΘΓ γΟὴ Δ|10} 
ὕβρις ννεῖϊ δη [ὅγηΐ 15, νου ἄθι ΠΙΘΠ τοι διι0}} 46π| ΖιιΒΟ ἢ ΔιΙΟῚ 
ἀἴ6 Το ῃία διϊπηπηαηρ ἂἃῃ ἀϊ6 Ηδμπὰ οἰθθί, ἴῃ νοίοΠ ον ν ἀϊ6 
Ἐγηϊοανσιιησ (68 ἨεΙ θη ἴῃ ἀον [οἸδαπάθη ϑΟθη6. Ζιι μοίγδοι- 



ΖΌΝ ΑΙΑ5. ὑἷς ὥθὰ 

ἰθη ί. [ΘΡογῃδαρί θα ἃ} ον ἀν ῬγΟΪοσ 4116 416 Κθ!η]6, 
αἴθ ἴπὶ γον δι ἀον Ἠδηά ᾽ς σιν γ 6 ῃ Ἐπ [] πῆρ ἸςΟμ θη. 
Νδιηθη ἢ ἰδὲ ἀὰ5 ΕἸηργο θη 65. οδάθίη [οἰπ 65. βοὴ δίιοὶῖ 
᾿πἢ ἀἄδ5 Βοονἄ)) 155 (65 Αἰ. δι 8. ΘΙ ΠΏΓΘΙΟΙ5ι6. πον, παπᾶ 
σοραίθ 685 οἱ ψΙΘΘ ΘΓ ΟΠ 6. ΘΟΠ ΘΙ θη. 465 Αἰὰθ πη ἄθι ϑϑίπθηῃ 
δυΐ Οάγββθιιβ, ---- νο]. 148 [« 190. 579 ἴ. 9817 [. 4458. 952 [(. 
971 ---. ἀθη 5816 ἴῃ Π Γι ΡΒ] ἀπ σ ἃπ ΜΠ 55 βο οἷς 468 
Αἰἴᾶθ. 510}} ϑοπδιάθηϊον ἰᾶαηα ἀθηκθη, πνἂμγαηα ἢ ἄσο ἀδν 
Δυαβοίνδιιθι γ0 ἢ σ8Δη2 δηάθΡοι 66 ᾿ὰΐ θηηθη Θο]ογηΐ, δι οὶ 
1} ἀθὰ ἀβουγαϑοπθηάθη Αὐὑ!νοίθη ἃ πο ἄοιι νυ ΠΡ ϑαιηβίθη 
(οι ίνᾶϑί. -- 

Νδομάθιη Οἀγββοιβ αηἃ Αἰπθηθ ἀρ ροίοίθη, [οἱοὶ 134 --- 
200 ἀϊὸ Ρανοάοϑβ 465 ἴῃ ἐϊθ Ονομοϑίνα οἰ ζ  θμάθη ππά 
910} ΔΙ᾿ ρϑιδο} 1. ἤθιπα πὰ αἸοα δι [5.6] 6 πάθη πον ο5. 1 η 
θ᾽] ἀθη ἀϊθ ΘΠ 5] Θὰ ἀπ Κυϊοοβθθηοββθη γ0 8] 18, αἰ6 
1 Ὁ ΕΟ οι θὴ ἃ Ζ6]16 1Πγ65 ΠΥ ἀπ οἢ ἀ16. Δ 0}. χὰ ἢ Π 6 ἢ 
σράγιηρθπθ, γ9 Θάγββθιιβ δι [ 4}145᾽ 6 6155 (00) νϑυθνοιίθία 
ΟΠ ΟΚΘΒηΔοΙ ἢ. θοροῦ ηάθη. (ϑορΠΟΚ]65. θη 6} 16. 
ψ16 ἰὼ ΕοΙσοπάρῃ 16 Ζ61. 56} 464 }|150}}: ἀδχὴ ΟΠοΡ χαίοϊος 
1ιϑῖ, ορβοιοη ἄοοῖ Οάγϑβθιιβ θθη οδὐβδί αἰίγαί, ἀϊ6 ΝΟ ΐ 
θδυοῖι5. ἀαγοῖ ἀ45 σᾶη26 Ηροι σρνιησοη.) [Ι͂ὼ 1606 πηὰ 
Ἔγοιιθ ἰθγροπὶ (αρΙθίον. χυσοίμδη., ἀὐρυν δ ηθ ὴ 516. 61. νη θη 
Ἠδθου ἀνθίθη. θὔϑυν 1 ἃιΒ ρΓηρί65. ἀοϑγίοἰί, οὔθ 65. πηΐδ56 
οἷπθ. ννορθὴ ᾿ἰὕσοη νγ ΘΙ ομοΓ. ὙΠ Οἢ]ἀβδισιιηρ οὐχάγηϊθ αοίι- 
᾿ιθὺ ἀθὴ Διὰ ἀν. δίηπρ Ρθϑγαιθῦ πάθθη. Ζνίβοιθη Εανομί 
πη ΠοΙηιηρ ον κοι, ἠθίρθη δία ἄθοὶι [1606 Ζιὶ ἀθγ. 
οὐβίθγθῃ γουϑιιββθίζιηθ, ᾿ν655}18}0 510 ΑΙὰβ. τη ΘΒ ΘΙ 6" 
ΠΡ Θ!Π Ομ Καὶί ἃ Π ον άονη, ἀκ 0}} ἐ16 ΜΔ ΟΠ  ϑοίμον γβοποϊμαηρ 
ἀδθ [το θὴ ἃογοάο ον ΝΥ ούϑδο οΥ ΕἸ] 4] 1 χὰ ἱπιιη. --- 
Πι6 Βοβ Εμρίαγο, νοι ἀ16 Αμρο δι σοη 1 ἀϊθβθιὴ ἃ6- 
β5ᾶη90. ἀἄδπὶ οὐ θθηθη Προ ἄθη Ζο] ]|6, σον 66 ὉΠ 80 
γι ρηἀθιθη πάγοι, 16. ουβομ νη άθι 416 οὐϑίθ Θ0ΘΠ6 
ΜΡ ΚΘη Πμιι5516, 

Ενβίοβ Ερθιβοάϊοη 201 ---ὅθ56. ϑδίαίς 465. Αἰδθ {{ 
Τεκι 6558, ἀἴ6 δα]6 μιν γ  ίβοηθ Κὐπ βίο οι, νυ 6 108. νοι 
Αἰὰ5. διῖ οἰμθπὶ ἄθι δίγοι [χῦσθ ᾿π΄ 416 υπη]!σοηάθη [Δη 50} [- 
θη οὐθοαίοῖ, 1ῃγοπὶ ΠοΡγη, ἀθὴ 8516 τηἱΐ ἰΡοιιθϑίον ἨΙησοθαηρ 
τοῦ ἀπὰ οθθθη 50 ζᾶ νι Κρ ᾿ῃ 56 ᾽ηθι γι θη τί χὰ μ6- 
μᾶπάθ!η πνοῖβθ8, ἄθῃ αν γϑακοθ σοθογρη ἢδί, διι5. ἀθῃ Ζε|ίο, 
τ} ἀἰθ Κυϊορβθθηοβϑθη Ζιὶ ἢ (6 η, 2 ΑΙᾶ5. πο ηζαίγοίθη ππὰ 
ἵπὰ ἀατοῖ Τιοϑί διίχυριο θη, ἴῃ ἀθη τη ἄθῃ πον δη- 
σρϑιϊπηηίθη Κοπιηο8. (201 --- 262) διά οι 516. 416 ΔΒΓ ΘΙ 
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Ὧδ5 ον οίο65. γοὴ ἄἀθν Νιδάἀουιηθίψπηρσ ἀν δου άθη, ϑο θά ονὶ 
γνγᾶ5 516. δϑὶί ΜΙ ΓΘγηΔΟΙ ἀρ πηθὴ ἢ Ζ6]6 οὐ απὰ τὶν 
γο (ΠΟΥ ἀδθοσθη δυϊσοκὶνί, 4855 Αἰὰθ ἀϊθ Ἰηὴ5 Ζ6}1 σϑίν!θ- 
Ὀδηθη ΤΉ]ΘΡΘ γοη ἤθη Ἠδογίθη ἀν. Αομᾶθι σοηοπιθη ἢΔ006. 
γ0]1ογ Ε βθίζθη ΒΡ 110} ἀν ΟἸΟΡ, ἀν 228 ἔ. ππθοννβϑί θη 
Δ ῆγ65. ὙΥον᾿ [4||6η ᾶ5ϑι, δοῖη δ] δ 6 ΗΘΥΡ ψορ 6 
Βίρυθ θη, --- νρῇ. ἀλη 215 --- ἀ1ϊ6 ΒοβουρηΪθ5. 8115, (16 
Ασλᾶον τηδομίοη. 1 ϑδηηηΐ Αἴὰβ ϑίθι ησθη: γον ΤΓΟ]4 56ὶ 
561η65. ] ΘΙ 65. ποθ 6 ἢν. Τοϊηθ558, ἀπ 0 ἢ} 85 ΑἸ5ΒΡΓ6- 
οἴ θη ἸἢΓ65. ΘΟΠΠ6ΓΖ65. γ0ὸὺν Τ ΠΟΙ] ΘΠ πη θη 8} } πᾶ 15 σΘ Δ ββίθυ, 
50] ον, ἄα ἀν ΟΠΟΥ πδῸῃ 16} Ὑ  ΡϑΙ μθυησ, αἀἰ6 ΤΌ να} 
Πα 06. 510}. ΓΆ5Οἢ σοίαρί, νι θά οι" δια πηθί, αἴ γονρἄησο 46. 
Νοῖί ἀπά ἄθη 7οἰχίσθη 4 ]ν 6 Ζιβίαη 465 Α1845 τπηβιδπηα- 
ΠΠΟΠΟΡ [ἢ ΔΙ ΊΒομον. ἤράς (26ῦ --- 3383). ΝΟ βϑίμον [ΠηΐθΓ- 
γΓθάμπησ τη οδἰποπὶ μη} 46 (ἀον ΑΙΠΘη6)ὴ ἰη5 Ζ6}1 χαρὕοἱκ- 
σον, Ροῆπάθ Αἰὰθ 510} ἴῃ οἰπον πἰ Οἢ δ ΤΠ 6 ΡΟ] ΟΠ6}} 
ΘΠ], ᾿Π 61 ΘΙ Ζι ΒΟΒΙ ππησ ΘΟ 6 τη4 γθη Τοῖ- 
Ιηθ588ἃ ὥλονῦ ἐἄδ5 ἴτ δήδῃη ΟΠ ΡΥ Θ πίθου] οῃίοί 16χί ἴῃ 
ἀππηρίον γογβιὄγαησ πὰ (1οἰδίθιη. Θομαιηρδία ἢ] 5᾽ ἢ ΡΠ ἃ ΓΠΙΘ 
ππἃ οΔη2Ζ σθοθὴ 561]η6 βοηβίϊσθ Ηρ ἀθηηδίαν [δε γγΘ ἢ ] 496. 
ΒΙΘΉΨΠΟΝ 51ηη6 δ᾽ Δι ηθ 65 [ΠΠ}}61}. Πάἢον δἰ [6 516. 
ἄδη (Ππο1, 1η5 Ζ610 χιι Κοιηηθη, 4ἃ Αἰᾶθ ἀ46Γ τὴϊΐ ᾿ἤγθη Βι[{(6 ἢ 
γΘΓΘΙΙσΊΘη ΖΌΒΡΥΔΟΙ6 46 ΔΙ η ΡΥ ἀοΥ θην σοθθη το. 
ΡΙ ΟΊ Π Ποἢ. ἀσιηρὶ (3994) οἷ ΘΠ ΡΖθη ΒΡ 465 Αἰὰθ χὰ ἄδη 

ΟὨγθη ἦ65 ΟΠοΥΘ5: 6 Τα ΠΔΟἢ 56] πο 0 η, βϑιηθῃ ΒΥ ΘΓ 
ΤοΙΚΡΟΒ, ἀ6Γ. σιν ΠΖ61}} οἴπθη Βοιΐθζιρ ἴῃ ἀϊ6 τηΥΒβομθη 
ΠΟΟΙ απ ἀ6. πῃ ΘΓ ΠΟ θη ἢδί. ἢὰ Αἰδβ᾽ δι ημηιησ ΠΟΘ πἰοΠΐ 
᾿σεβίδίοίθ, ἢ ΠογνουΓοίθη χὰ [556 η, 850 ψυιγὰ ἄδ5 [Ππθγ6 465 
Δ 6 1165. ΠΘΡΔΌΒΘΘΡΟΠΠ ἃ, ἀπὶ ἀἄθηι Ζιβομδιιο ἀθη Ποϊάθη, ἄθϑβθῃ 
ΒΙΘΘΘΒ) 606] ΠῸῸἢ ΘΡΘη (6 Ῥγοΐορ ϑϑζθὶϑί, ἱηγηϊ 6 56 πον 
ΒΟΒΙΔΟΠΓΟΡ [δ᾽ ἴῃς ΘΙ Π6 1 ΘΔΉΖΘη ΖΘ ΚὨΙ ΡΟ τη γογΖα ΓΘ, Ἐ) 
γοη 948 --- 480 5{᾿ππηΐ Αἰᾶθ. οἰηθη γοη ΤΥ ηθίορη ἄθ9 ΠΟΓ5 
πη4 ἀον Τ᾽ κηηθβϑὰ 1 ὈΘϑι ληίου Ογάἀηιηρ΄ (5. σι 383) πηΐογ- 
ῬΡοομθηθη ἀοϑὰης ἀπὸ σχηγνῆς δ, ἱπάδιη 6. ἴῃ δἰ άθη- 
80 ΠΟ βίου δ! !αηρ ἀ16 μη θοϑιγιηθηἤδη (οἰ ἢ] 6 ἴῃ ἄθοῃ- 
ἸΏ]ΒΟΠ θη ὙοΥβΘη διιβϑιγῦμῃϊ, 15 6 ΠΙπἰθΓἀγοίη ουηδπηΐ 5[6 ἢ 

Ὦ ΠΐοΡ Καὴὶ ἀὰ5 ἐχχύχλημα ἴῃ Αηννθηάιηρ, οἷπθ ὙοΡΡΙομ αηρ, προς 
ἄσγοῖ. ἀ4ἃ8 ἴῃ ἄθη ὙΥ̓ΟΠηαπροη ἀο 1 ἃ δἰδπάθη. Ρουβοηθη Ὑ ΡΡΟΓβΘπ8 ἃἢ 
ἀὰ5 Π1ολνὺ ἀν οἴθηθη Βἅϊπο. βο ΡΟΝ νναγα, βοβαϊὰ αἴθ ἰπ ἀν ΒδΡ 6] πη- 
ἴον ἔρθίθιη ΠΙ 6] νουροῆ θη 6 Ἠδπα]αης οἰπθη ΒΙΙοΚ ἴῃ ἀᾶ5 ἴπηθγῈ πὖ- 
ὑμῖς πᾶ 6. 985: εἰρχύκλημα πδοὶ 595. 



ΖΌ Ν ΑΙΔ5. [Ὁ 

δ Ὁ πὰ δοϑίμθη ΠΟΙ πη 9] 56 η Ζιιβίαπἀ πο 8116 ϑοιίθη 
ΘΙ ΠΟΙ 96] 55Π 6) Εγνἄσιηρ πη ΓΖ] 61. ΑἸ] ΘΙ γοη Αηΐδηρ 
δἃη ἰϑῖ ἄρον Κούη 8.161 δοίην" σράδηκοη ἀ6. Τοῦ: 
Θ᾽ 961 [ον ἀογς ἡ 416 ΟΠονθαίθη αὐ ησοπα δι}, δον μη 
ζιι βομδομίθη, πὶ ἀ1ὸ Πεοογάθη, ἄἀπγοῖ ἄθγοη [1606 0}4}} 6. 
5. σι ὅροιίτ απἀ ΠοΙη σοηηφοῃ. Ὠ00]} ἃιι0 ἢ} 80, νσοη ἄθη 
αδίϊογη βοθννου σοθοιρί, τηὔο!ἶθ ΘΓ οὐϑί ἄθηῃ ἃρβοΠ α Ο6 ἢ 

. Οὐγδβθὰβ ππὰ αἴ Αἰμάθη ἀπ] ησ θη τη ἄδηη 5608. β[6ι- 
Ροη. Νιγρροηά βοὶ Ποίίπησ [ἅν 11, 5611 1 ΡῬ8|15 ἴῃ 50 
{1665 ΕἸθηα φοβο!θπάονὶ (401 , 450), πη ἀὰ5 Προ 1ῃη 
τπιπ θυ ησοη τηδοῃίθ. ΜΙ|Ιΐ βου πον ΝΘ ταΓΓ ΘΓ Ζα- 

Ἰείχί σνϑίομ ον σοϑίηηΐ ἄθη ἴῃ ππηροθθπάθη (οἤϊἄθη ἱη 
ΑΡϑομιθάθνγογί χὰ, ἀ16 1 ἸΕΡδπα πιομί ἄποροι 56 6 ὴ 
50116η, ἴπη, ἀδν --- Κὔμηῃ 5ΡΎΘΟ 6 6 ἦἄδ5 Υ̓ΟΡ' --- 5 ἀδ 
Ετγϑία ἄρον Πεοιίάθη 5 [6] 6] 5 6 ᾿δηἀθ ΠΔ0ἢ 
Το] Θοἰκοιη 8 56]. 

πο Αἰᾶθ ἀρουθ! κί ἀδηη 1 φιιβαιηη θη ῃᾶηροηάοιν ἤθάθ 
ΠΟΘΙ 415 (490 --- 480) ἀϊ6 σ8ηΖα ΤΊΟβ οϑΙ σκοαῦ 56 1η65 πο] ὕο 8, 
45 50Π0Π ἴῃ βϑίηομ Νάπηθη ᾿αάἀριίιησθνο}} γον οοΖθι ΟΠ δἰ 561: 
561 50 Δ ΟΊ γ0}1|65 παρ Πᾶ] ΘΓ Ζιιβδπ 6 τη ἄθη Πα Ιη 
56 1Π65 γαΐθγβ, ἄθη 6Γ ἂἃῃ Ηδογθϑιηϑο!έ τἰπὰ ΤΑρ! ΘΚ οὶ αὴ 
Πἰομ 5. πδοϊιροϑίδη θη ἢᾶῦ6. Ηδίί6 γι! ἢ ΑΘΠ]]ο5. βου 
βϑῖηθρ αἴθη νουρί, οὶ ἈΠ ΘΓῸΡ νυ γα 516. δ μ] θη ΠΔΌΘΠΗ: 
6 χί βοὶ ἄυλον ἀ16 Ἠάπκα ἀθὺ Αἰνάθῃ ἀθπὶ Οάγβϑϑθιβ (6. 
5Ί6 5. φρυνοῦίθη. Οἤπὸ Αἰμθηθ᾽ 5 ΕἸηρτο θη υυῦγαθ οὐ ἀ[ 
Θαβοῦσί ΠΡΘη, (855 516 ΠΙΟΠΐ Ζιιὴ Ζυνοϊίθη Να]6 οἱη θυ ί 
ἄπη! 10} σοϊοιίοί Πᾶἰ6η. Φοίχί, αὐίίονη πὰ Μθηβο θη γο- 
᾿αδϑί, Ὀ]6ῖθ6. 1 Και δίῃ, 8415 ἀδβ Ζζὶὰ {π|ιη, Ὑν ΟΠ ΓΟ] ΟΡ 
ἀθη Τ᾽ ΙΔ ΝΘ Θϑίθη5. Ζοῖθθ, ἀθη ϑίδπηπη πἰονὶ οηίαρίοί 
κι βοῖη. Εἴη βομῃῦποϑ ΠΡ 6 οὐδὲ οἵη βοιόῦποι Τοᾷ 
561 ἀ(6Ρ Δ ΠΙΒΡΙΟΙΝ 465. Θά] η ΜΔΠΠ68. 

ΑἸΠδῖη ποοὶι 1581 ΑΙᾶ5. πίομξ οΔηΖ ΖῈ 561Π6} βοῃϑίίβθη ἈπΠ6 
πηἃ ΕΘ βιϊ οἰκαὶ τ συγ σον, 4855. 6", νοῦ 65. ἄθῃ Ὠ]0Π- 
6. ἀΠΚΆΠΙ, 56] η6η ΡΝ ΡΣ ΠΝ τη11 ρ8ηῃ2Ζ σ6- 
βδιη ον (οἰ 5 65 ]γ6 10 διιβ γθη κὔπηϊο: ἄθν ΒΘ βμπηοΓα, 
ΟΡ 2158 ἔγοίθϑ. Ἐγσοθηθ5. ΤΌΠΙσοΓ Εὐννᾶσαησ πη 8|5 τΠΥΘΓ- 
τη  ἀ!1ο6 Ομ βΘ 4 62 465 ἱππογβίθη δύθβθηβ 465 δ] ἄρῃ ογ- 
ΒΟΠ Θ᾽ η6η Πλιιβϑίθ, ᾿ᾶ{ι6 βοηϑί ἀᾶ5 Διιββθ] θη δ η685 πριιθη ὙΥα ἢ- 
Δ [4}165 σοῃδθί. 

Τοϊη 6558 τη ἀ6γ ΠΟΥ ὈΙθίθη Α165 δαΐ, πη δι ἃπάθγα 
ἀδάδηκθοῃ σὰ ἰθηΐκθη (481 --- 595). Μιι ἀον [0 ογγθαϊπηρθκιαί 
ἱπηϊθονΡ 1606 βοβομνον ἀἃ5. ον ΟΠ. Υ61}}) 1 μοὶ ἄθιη 
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δοϊπιίσοοι, 465. ᾿ιὰ 5]1} 06 ΠΟΙ 65, 516 πη ἀὰ5. ζἄν]Π 101} 66- 
ΠΠορῖο Κἰπὰ ΠΟ} ἀ6ν ΚΙ ν ΓΟ βοῖηθν Εδίηθ ΡΓΘΙΒΖΊ ΘΗ: 
516 σϑιηδηηΐ 1Π 80 561η6 ργοίβθη ΚΕ] ἀδηρθίμη τη λη ἀἃ5 
ἰγαινῖθο [005 56 1η65 ΒΟΠη65, ἦ6' Οἤπηα γνἄξου! οηθη ϑοΠῃαίΖ 
γοη πο ΓΘ 106 ον θη. νου 46. ΠΏ] 55Π 8 η 6} πυογάθη. 
ΕΠ ΠΟἢ ΟΠ] ον 516. πον τἢΓ ΕἸΘηά, θη Αἰδ5 510} ἄθῃ 
Τοά δὲθο. Τύοιιο 1606 σὰ νοΘΘ 556} δ6ὶ 9] ἢ [4}}5 
465 Εἀ δ] πηνν ρας, --- ΜΙ ΘΙ ΟΠ θᾶγον ΜΆ]. θυ ννθἢνὶ 6} βίαυκα 
ΜΔ 510} 465 ΕἸπάνοο5, ἄθη ἀἴ6 σι ἤθυζθη ἀν πσοηάθη 
ὙοΥβ Πα 6 η Δ [1 πη ΘΠ 6 ἢ : ππ ΠΙΟΠὶ τνϑῖοἢ} Ζὰ νΡά θη, βίγοησε, 
ΟΣ 510]}. 8η, ᾿ΆΓ80) σοθθη Τοϊηηθθϑδᾶ χι 86ῖη. Εἰ γϑυ]δηρί 
80} 561 η6ΠῚ ὅοηη6, ἄδθη Τοϊζπηο588᾽ 5 Εὔυβουσα 1 ΒΙΟΠΟΤΉο 
σορνδΟἢ Πδ], νον 516. θϑοδί νἱγά. 

Εἴη ΠΙθηθι Το! ἀλη ἄθη Κηδθθη ἄθπὶ γδίθι, ἀθν 1 πη 
η΄ 56 1η6 ΑΥπι6 ΠΙπηηλΐ, πηὰ ᾿ηἀθ ον" δαΐ ἀ16 βοιθῖηθ8 ἀπ- 
θαδοιοί οί αϑϑθηθη Βδβουρηϊθθα ἄον Τοκηθϑβδὰ νογϑίθοκίθη 
Βοβοποι ἃ σοί, νυ ηβοῃΐ ον ἀ6πὶ παθθη, δ᾽ π)ῦϑθα οἰηϑί ϑ᾽ ἤοἱς- 
ΠΟΙ ΘΙ 5610 4]5 (6.  αῖον, τὴ [ΠΟ ὈΡΊσ 6 ἢ ἈΡ6Ρ 1 ἢ πὶ σ᾽] ΘΙ 6 ἢ. 
ΠΟΥΠΟ Θ᾽" οἰηϑέ γοπάα ππὰ [ωο]ἀ πηςορβοπθιίθη, ἀλη 50|}6 
δ᾽ ἄδη οϊηάθη 465 γαίθυθ. Ζοῖθθη, ὑν οΠ θη γαίθγβ Θ0 ἢ ΘΙ 
8861: 15. θ84}}1ὴ πηῦθα δ ἴῃ ἀηΒΟ Πα] ἄρον Φυροηά! θὲ ΠΘΥδΔη- 
ΥΔΟΏΘΘη, 56ΙΠ 6" ΜαςίοΥ ΠΙο φὰν ΝΥ ΘΟ η 6. Ατὸ ΠδΔΟ 
561η65 γδίουβ Τούρ ψνϑράθ θίηον ἀθὺ ΑΟΠᾶ6 ̓ν. ννᾶσθη, δὴ ἱἢ 1 
510}. χὰ γΘΡΟΓ ΘΙ 6 ἢ: ἀθηη 61" [4586 1ΠπῈ ἴῃ Τ Θ ΓῸ5 ἀθη ἔγδι6- 
βίθη Βοϑο ον ζᾶ οκ, ἀπ Δι ἢ. βοίηθη Κὐ]οσβσθηοββ6ῃ 50]16 
(ον Κπᾶρθ ΘΠ Ρ ὉΠ] 6 βοῖπ, Πδηη γΘΡΏΔΟΙ 6. ἀἄθιη Εὐρυ- 
σάχης ἀὰ5 ἑσιτάβοιον σάχος 8418. 6115 65 ΕΥ 5. ο]ς, γογονθ ποῖ, 
855 δ6ῖη6 ἄρυϊρθη ὙΠ θη. τηϊῦ 1 ὈΘσγ θη. σου θη 50]16η, 
τη ΠοΙβϑί αἴθ βο!  ἢχοηα Τ Κη ϑ8ἃ ΓΆΒΟἢ 485 Ζ6]} 50}}168- 
Φ6η. 16 Βοβϑομνόνπησοη ἄ65 ἴῃ Πδομδίθο Δηρϑί νϑγβϑϑίζίθη 
Ὑγ 610) 65, σνοΠΠο. Αἰδϑ᾽ Εἰ 5 ἢ] 55 θΘον θη ἢδί, αηὦ ἀδ5 Ζιι- 
γΤούθη (65 (ἤοῦθθ 506 8η Αἰδ8᾽ ἰγοίζι σου 165. Κο . 
᾿ῦν οἱϑθί ὅ78 ἐον. Μιυίίου, ἀ16. χὰ ᾿ῃπὶ που δη 1, ἀὰ5. ΚΙηά 
ζχαρΐοῖς τὰ [ὈγΓάἀθυῚ 516 δι, ἀὰ5 Ζ61} χιὶ 56} 165 56 : 616565 
ΘΟΒΟΠ ΘΙ , ἀπ 7 οἰκπηθ588 Ὀ]ΘΙθΎ πὰ οὶ ΑΙὰ5 ἰὴ Ζ6]6, ἀθι. 
ἀϊθ. ΜΙ6] πηὰ ΝΥ αρθ, ϑθῖηθη ΕΒ ἢ] 1185. διυιϑΖι "6 ἢ, 1η 66. 
5616 ἀμθουϊοοί, πἅμγοηα 16 η6 ἢππ ἄπρϑι! }}. θΟΟΡΔΟ  ο,, ΟΠ η6 
ὩΔῸΠ ἦογ βίγθῆρθη Ζηο νοίϑιιηθ δὴ πα ἀθν ὅθθη6. δἰ ἤθη 
Πριιθη  ογβ ἢ, ἀ6 ἢ Αἰὰθ. ἘΠῚ ΖΕ ΠΊ6η, ΖῈῚ νάσθη, ἢ ΓΔ 556} 
δ ἀον Βύ!ηθ. ννᾶ!νοη ἀ65. ΟΠουσοϑϑηθοθ 8160 ΖῈΡΟΚΡ]61- 
θδη4, νοὴ Αἰὰβ ϑϑίγθηηΐ Ζζὶὶ ἀθηκθη, φοβίαίθη 416 ΟΣ ΙΘ 80 
ΟΠ] ΜΙ 616 γον] δ! 1556. -- 
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Ι͂ηὴ ἀδθὴ οὐὔϑίθη ϑδίδϑβϑιμη θη (590 --- Θ45) 5161} ἀογ ΟΠ 
ἄδθὴ 56 Π|6η ΕὙΊΙοἄθη θ᾽ ηθι Προ πη ΠἸ5᾽ 56] 861 6 ἰΔη συ 6 ]Θ ΘΗ, 
ἀαγοὶ Αἰδϑ᾽ ΜΙβϑθθβο οκ πΟΟἢ σοβίοισουίθη ΜΠ 56] οἰκο! θη 
πὴ  ΕδΙπ6ϑ]δη, ἄδηη ἄδη οἰδησοηίίοη ΕΠ θη] 15 85. {γδι1- 
Γσα Δεἰχί σοσοηΐθοι. ν͵ὸ [ἢν Αἰᾶ353 ἀοὸν Τοά ἀὰ5 νᾶη- 
ΒΟΠΘΠΒΘΡ ἢ ο516 [,005 56], ἀαβ5θη Ὀοίασίοη. ΕἸ ΓΘγη "814 
Βοῆννογοβ ΗΠθυζοὶ οἱ ἁ νογάθ Ρογοιίοὶ πνογάθη. 

Διο 65 Ερθιβοάϊ!οη (046 --- 092). Αἰὰθ {ΠῚ 10.φ1 
8115 βϑῖηθηι Ζ6!] 6 ΠΟΙδιι5. δ61]η6 ἰἰθ νυ] ρα ησ, νν 16. Θ᾽ 56] 6ῃ 
γοῦβδαιΖ διιβίψ νη ὔπηθ, ᾿ἰδύ βοθησιρί, 416 γουθονθππσ θη 

5:η6 φσείνοϊθη. 16. ἔθ 6 ἤππ 6 ἰηεἰ ΚΙαρ θοῦ βομθίηΐ νν16-- 
ἀογοοκθῃνι: βίαι 18 μαστιγοφόρος {νἸ10 6 τη} ἄθηη Βοῃν θυ 6 
δΔηροίϊδη νοῦ 416 ὅϑιηθη, ἀΘῃ5 6 Ι θ 6 πη 6} ] ν 0] ]}6ὴ (ἀαϑί ΘΟ ἢ ΚΘ 
Ἠδκίουβ, τὴ ν6 ] ΟΠ 6 ΠῚ ΟΡ σθθθη 16 ΗἩθογάθη σον δὲ Πνδι6. 
{πώ 'ῃ οἰ πβδιηον ἀδροης πησοϑίδυξ τη11 ἀθιη ΠΤ 6 6 ΔΡΡΘ ΟΠ ΘΗ, 
βϑῖπο θιη86. νϑυνν 5 θη πηἃ Δ]]16 Τ Θιιθγθ δι ἀν ΝΥ ο]. 
οἰη [6 θνν ἢ Ζαρα σὰ πη. ΘΠ] 16}. τὶ 5100} πηι ἄθη 
ΘΘΙηΘη ἀθη 0,6 2 οι ΤΙΘηΠΙηΟ Ζὶϊ ΘΥΒΡΆΓΘη, ΠΠΠηΠ)ΐ Θ᾽ 
ΠΟΙ Προ ἀγαηθοθη Ζι ΘΙΠΟΙ Τἄιϑοιμπηρ βοῖπθ ΖυΠπ0}} 1. 1656 
σο! δὶ ᾿ΠΠ τ} 850 510Π 616}, 16 ΘΠΙΘΘΙ [6Π6 (οι Δ ΔΙ ΡΠ Γ16- 
Κοὶς ἀθ5 Αἴδβ8 Ζίὶ πη βϑίγδιιθη ϑουνῃηΐ ὙγγΘη, 16 γΟΡ ΓΔ ΘΠΘΙ- 
τ οἰςθη ον 416 76 χίσο, γο οἰ πο ΑΠΠρο. νυ ΡΠ ΟΠ δι ὙΥ̓ ΘΙ. ἢ- 
μοὶ ρον θί ϑργδοι 6 ]Δηρ, τη4 76 ππ 6 ΘΘ ΠῸΡ ἀ6 1. ΝΙθη50} 
πη βοῦν ουθη [6] θη 166] ΠΟΙ πηι 55 ΟΠ] ΠΊΟΥ 510}. ΠΙΠηΘΊΘΡΙ. 
Ιη πο θᾶ. γουβο ]οιογίον. ἤρθῆθ, ἦ16 [ΓΘ 1} 10}} 416 8 γο ΑὈ- 
8510} 716 ἀθη Αηάθν Κίαν φοηιο ΘΗ}, ΠΊΟΥ ΟΡ 561η6 
πη ΘϑἄπθΡαηρ αἰ 0}} ὁ16 Βοίγδοῃίπηρ, νυν]. Α|165 δῇ ἔγάθη 
ἄθπὶ ΘΟ 561 πη ΟΡ ΟΥ ἢ 561: 50 501 ἃΠῸ} Ετ οΡνΙ οἢ γ0ὴ 
ἄδθηη ἐδιηηθῦῃ 465 ΝΥ θθϑ, α16. 6" τη ἀθηὶ νουνναϊβίθη. Κιηάθ 
ηἰοῦς ἄθη Εδιηάθη χζαν οκ] βϑθη ἀν. Εογίδη νου θ οΡ ἄθῃ 
αὐιίονη σι νν θη τη ἄθη Αἰγιάθη 510 Ζχὶὶ ᾿θιρ θη, Δ] 556η, 

ἀἃ 516 1ἃ οἰηπηα! ἀθθίοίου βοῖθη. ἔπη Κοὶη ΜΙ ββίγαιθὴ δυ- 
ἸκοΙη6η Ζὶ ᾿ἰᾶ556η, Θ᾽ θί δ᾽ σ᾽ δι} 10} οοηῖο νοῦ, β6ῖηθ Βοη ἃ 
δ δίγαηο δυο θη Ζὶ ἡν ΟΠ] 6 : ἀπῇ ΠΟ ἀυγοῖ 445 ΘΟ νυ, 
ἀδ8. δ΄ δηρθίῃδηῃ, Βοβϑουθη 556. ΖῈ ὑγΘΟ θη, ἄιϊιββουῖ δον ἴθ. ΑὉ- 
510}, ἀα5. πη θῖν! α (οϑο θη κ Ζιι νουβ ΟΠ γοη, νὸ ΝΙοιηδηῇ 
685 8606. Νομάριη δ ἀδὴη ἀΪ6 θη! ρθη δι 4] 1σο. ἀπηεθ 
γῸΠ 561πη6ν Ποιίαηρ νου γὔβίος. τηὦ Το θϑϑ 1η5. Ζ6]1 
ἰγοίθη σϑῃθίββθη ἢδί, δη γηΐ οι 510) ἡΔ0ῃ Οβίθη, ἄθηη ίΘθ 6 
χὰ, ἀοὴ Ζ05ΟΠ ΔΘ ΖΡ {μ1|ηΚ6η. --- , 

τ 6. {ρΊβ6η6. ΕἸηά πο 65. ἀδηηοη]βο θη ΜοηΟ]οο5. ὑ6- 
Τα ΐ γον 6 ἢ }] 10} ἀν δι, (855 ΑἸὰ5. 6} ΒΘ Ι 6 γΆΒ0}) ΘΘ 6] [6 ἢ 
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Επίβο !] 585. Ζὶὶ βίη ἴῃ ἀἴσβον ἴδηι που] θσίθη 6156. 510} 
ΔΙΒΒΡΓΙΟμῖ. {0{6. πΠΔΌΥ ΘΙ ΒΔΓ ΟΡ. ἀθν 50 10 [ἂν οἰπθη Μδηῃ 
6 ἢ ᾿ϑῖ, ΠῚ 80 Το μον ἀἴ6 ΒΘ ΘΡυβο πο 561 ΠῸΡ 
(οἰ! 6 αηἀ ἀᾶ5. ΒΓ ΟΠ]! αϑϑθη [ΓἸΒΌΠου ΓΘ Θηβ αϑί. 850 
ΟΠ ΘΙ ΘΙ 510}; γοῇ οι ΘΙ ἰροπηΐ, οι Ἰῃ βίην Ατί Καπη 
πἰ ἢν ἃπΠά6γ5. δαθ. ΘΓ Βρυ ΟΠ, δ΄ ᾿ῃ 561 η6 1} ἀορροὶϑιπηΐρθη 
Βαβϑιιηρ [ᾧγ ἢ Μ|16 [γ᾽ ἀ16 πο πάθη δοίηθη. γ0}16 Υδην- 
Πιοὶῖ, ἀρ 6} [ΓΘ ΠΟ). ἴῃ σ8η2Ζ νι ΒΟΠ]Θἄθηθπὶ δ᾽ηπθ. Ἐδ ἰδὲ νοῇ 
ΒΙΌΒΒΔΙ ΒΡ ὙΠ ΒΩ ΚΘΙΙ, 0 ΑΙὰ5 γῸὴ 6π| δησα Ζιι ἔγοιη- 
0}1} ἁγνίσαι τὰ λύματα, νοι γοΥ ΘΓ βοη βοίηθϑ. ΒΟμνν Ρία 5 
(1πι οἰρηθη Κῦνρθι), ὑθη βϑίηθηη θδ! ἀΐσοη σεσῷσϑαι βργίομε, 
ΠῚ6 Αϑιομέ χὰ ἰδιβοιθη δηΐσϑὶί ἄθη ᾿Θοἰπϊθθπι, ππαἃ 516 δᾶ- 
θθη ατιηά σοηῖρ, ἀ16 ναηάθυθ γα ΑὐἹ ἀογ ἤδάαρ, ἀθροη ΕἸη- 
σᾶηρ Πη6η ν0}168 νοῦ θη οἰ ησο διέ Πδί, Δ 0 ἢ [πη 16 ὴ 
ἀΘα ΠΟΘ ΝΥ οΙβαησθη Ὠ}155Ζιιν βίθ θη. Εν Αἰᾶ85. [ΡΠ] 0 ἢ 
ΓΘ 4|16 ἀϊθ βοῆῦπηθη ἀποιμθη ὑπ [6 ἤγθη, σὰ ἀθηθῃ Θ᾽ 
510. 16χἢ ὈΘΚΟῆΡὶ αθθη ΜΜ1}], 6116] Ροπ]6: οἷ (ΠΑΡ Κίον 
ν]6 Οάγδβοιιβ πηρορθη Κῦηηίθ 516. δ]|]|6ὴ Ενηβϑίθθ αδἷἱβ Οἰδὰ- 
θΘΠΒ θη ἢΓἢ55 Δθ]οσθη, ΑἸᾶ5. 0. γϑρῃῦῃηΐ σογᾶάθ, βορδα 
ΘΓ Ζιι 56 1061} ΥΘΓΠΊΘΒΒΘηΘη ΒΟ ΡΠ611 σ4η2 τ Ρ ΚΘ ἢν 51, ἀ6Γ- 
ο]ΘΙ θη. βομῦπο 6 ἤγθη νοὴ ἀρῃοῦβδη), Πθίημ}}} πη ἃ γονβῦῃη- 
ΠΟ κοι (, ἀϊα Απάθνα θθσίθυσ δρργο θη νγάδη., τ 510} ἀἃ8 
ΓΘ θθη Ζιι οὐδ] ίθη, ἀἶθ [ἅν 1 406 πῃ πη ὨΙΠΠΠΊΘΙ γο- 
Παηάθηῃ δἰ πα. )}1656 Ἰγόοῃὶθ Ζϑῖσί, 510} πη Θη {1101} ἴῃ. ἀ6. ἄθιη 
ΑΙ88 δοηβί [γοιηάθη Νοίσαηρ, (θηγθιηρ ]ᾶϊΖα τη ϑομόηθηῃ ΑΥογ- 
θη πη ΒΙΙἊΘΡη διιϑΖιιβοῃηγίοκθη. --- Ὁ 

Ὠ16 Πηᾶ551056 ΕἸ ἀ6 ἀν σιθη (Ππογθιίθῃ, ἀΐδ 5100} 1Π| 
δἰὰνκβίθη Θδροηβαίζ χὰ ἀδν {τ ΠοΓοη. ΠΟΙ Παρ 5] οϑἰ οἰκο. ἴῃ 
οἰ πο τητηΐουη Τ᾽ Δη2]16 46 Καηάριοθι, τν6] 65 αἰ 516116 
δἰηθ5, ζύνοιίθῃ δίαϑι πηοη νου (6099----718), ψιλὰ θα] ἃ σοηὰς 
ἀιγο οίηθη νο ΤΘακΡοθ. δηϊδησοηίθη Βοίοη πηΐοι ΓΟ ἤθη. 

Ὀνιτ65 ΕΡΘΙΒΟάΙοη (719 --- 1184). Π6ν' Βοίο τηρ]ἀοί 
Τουκνοϑ᾽ ΠὔοΚΚΘῆν τηαἃ ἀθϑβθη πηΓγΓϑιη ἀΠ]ἢ6η Εηρίδης 856]- 
ἰ6η5 ἄθι" πὶ Παιιρίζοια ἀθοι Αἰὰ5 δὶ ρῇορσοη θη ΑΟΠἄθι, 
αἴθ οἴπο Δ βομποηι ἀ6Ρ θοβοηηθηρη Αἰΐθῃ πη [ἀϑί ατηθ6- 
Ῥγδοῖ Πᾶϊίαη ; 50 9᾽Ὸ85 ψγ41 6 χΐ ἀΪ6 ΕυθΙθρυηρ ΑἸ] διοΝ 
σοσθη ἄθῃ πηϑομα!ἀΐσοη ΒΓάον 465 ἕρχος ᾿Αχαιῶν. ἢ δηη 
ἴγαρί ἀθὺ Βοία ΗΝ 80 Αἰᾶβ, πηα δ᾽5. δ΄ ἄθβϑβϑθη Αἰιβσδηρ 
᾿ιῦγί, {Π6}}} ογ θεβϑίγχι Ταακγοβ᾽ Αὐγαρ τηϊΐ, ἄθη Αἰᾶβ νου ́ 
Β6Ι ΠΟΙ οἰσθηθη Απϊπιη τ Ζ6116 χὰ πἄξοθη. 4 10}1ἃ58 ἡδΙΏ]]ΟΉ, 
ΘΓ Ζἅ ἢ} ἀον Βόίθ, "08 ἄθη ΤϑικΡοβ [γουπμΠοἢ} θ6ὶ 6116. 66- 
πο η ἀπὰ {Π|πὶ ΘΓ Πποΐ, οι" ἢ) 556 ΞΟΠ] οτπισϑὶ γου ΚΟ σ 6 ἢ 
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ἰΓο!ἴθη, 4855 Αἰδβ δοίη Ζ61|1 η] ἢ  νϑυ 586, ἀἃ δἃη ἀἸθβθιὴ Τὰρα 
ἀον Ζονῃ ἄδθν Αἰπθπθ ἱμπ νου ίο]μο. [6 νὰ ἀ16565 Ζοτηδ8 
᾿Ι6506. γογποῃ 10} ἴῃ Ἃἀ6Ρ νϑ πη ββθηθη ΑΡ]Θ πὰ πρ ἀ6Γ ἀθηη 
Αἰὰθ οἰηβδί δησθθοίθπθη ἢ! ἀν Οὔίίη. ἢ 655}4}}. πᾶ) 6 
Τοιυκνοβ ἢ ΘΙ σοί νογδιιβοοβδηί, πη} ΑἸαβ᾽ Αἰιβρδηρ Ζ γ6Γ- 
ΒΙπάθιη: 561 ΘΓ 11 βρᾶϊΐ ΘΕΚΟΙΏΙΏΘη, 850 861 65 ΠῚ Αἰὰ5 956- 
ΒΟ ΘΠ 6η,. νοΐ Κα] ἃ5. ἡν 6186. 86]. 

Βεϑίανχί ταν ἀογ ΟἾΟΡ, το] οπθη ρ] δέ] ἢν 6. ΠΥ 
ΒΙΠ ἀ6Γ ΑΡΒΟΠΙοἀβυνοῦία 465 Αἰὰθ βοῦν δ 6ἀ16 ὅθ] [}Π1{ν 
Τοκηηθβ58ὰ ΠΟγδιι8, αἴθ νοη ον Μοϊάμπηρ 465 Βοίρη ἴῃ Κοπηηί- 
πἶβ5. ρβοϑαίχζί δα ἀ6Γ 5.616 485 ΘΟΒΠΠηβίθ ἃΠηΐ. 816. {ΠΠ1 
γά50} αἴθ Απογάπαησ, ἀ855 616 (πονθιΐθη, ἴῃ χυνοὶ δ! !Ὰ6η 
σοί Π 61}, ἄθη ΑἸδ5 δι [Ζι5 ποθὴ 80} Θβίθη της βίθη βοῃ]οα- 
ΠΙσδί 5160}.}. δι ποθ η: ἀἰ6 Πβρθυῖσθη ῬΘυβοηθη 465 (δ[ο!- 
σρ5 πη ἀ6γ Βοίθ 50] 6 ΤϑικΡοβ ΘΠ} ΠΟ οΙγαίδη. 8516. 56} 081 
Ἰιαΐ, 580 56} 516 1η'ΐ θΘΘΟΠηΘΠον ηθΓΟΙΘ 485 ΝΟδιΠΙρο δηονα- 
ποδὶ ἀπά ππηὔϊτΖθ8. Ταιηηθῦη βραγί, Κοῖπθ ἈμΠ 6, ἰἀ58ι ἄθη Επ- 
ΤΥ 65. ἴπ ἢγον Πογζθηβδησδί 4|161 0 81ὴ Ζ6]16 Ζιροκ τιηᾶ᾿ 
ἸΏΔΟΠ 510}. ΠΔῸ ἦ6᾽ ϑοῖϊθ, ψοθη Αἰᾶβ φοϑδηρθη, διιΐ 
ἄθη δήεσ, οἱνπθ 810.) 80 ψοῖΐ χῖι Θηἰ ΘΓ ΠΘ ἢ 415 ἀογ ΟΠΟΓ 
(510). -- 

ρηη Τοικγος. 80) ΚΑ]ΟΠ ἃ 5᾽ ΘΡΓΟΝ ΠΙΟΠΐ 5οίουι βο]θ 8 
σι Αἰὰ5 οἰ], 50 ἰδὲ Ζζχιι θθάθηκθη, (855 ον ΠΟ ΓΟ ἢ 1Πὴ 
Εὐγϑίθηγαῖῃθ, νὸῸ οΥ' αἴθ δι πιηιηρ σθθθῃ Αἰὰ5. Ζιὶ θοβἄη ΠΠσθ ἢ 
ΒΘ ἴα, δι {Πὰ] !}6 ἢ ας θη τητιϑϑΐθ, πὴ 616 ἀγαμηδίβοηα Ηδηά- 

Ιὰπρ πο Ζιι Κύθιιζθη. Του Ὸ5 56 1081 ὈΘΒΟΓοΘ ϑΥΘΊ (6 ΠΙΟΠ (5 
415. δἷ ἢ Ζιιβπιπι θη Γ 6 θη ἀ65. Αἰ τη 46 η δΡ ἢ θυ ίθη ΔΟμἄθγη: 
ἀϊθβοῖὰ γογΖιθθιιθ θη σοηΐσίο 416 ἀθγο ἄθη Βοίθη ἀθογθγδοῃίθ 
γγεῖβιιηο. Εβ Καιῃ [Θγηθι ἀδιδϑι 8η, 4] }148᾽ νη ἀἸσιιησθη 
8115. Ἃοτἢ Μιιμαθ 465 Βοίθῃ νοτγίσοίγοιι τ] {{Π 6 1}] 60 Ζὶὶ ἰ556Π, 
ἀὰ ἀϊθθθ [ν᾿ 488 δηζθ νοῃ, Βοάριίζαιηρ 5᾽π4. Ὠδηη Θ᾽ ηΠ18] 
“Θγοποΐ. ογϑί Κα! μα5. ἄθη νᾶ ρθη Οπ6}} 46 οὐ ΠΟ θη ϑίγαίθ, 
ΔηἀθΡογβο 5. βρᾶηηΐ 616. ΑἸΒ516 1 Δ} οἷπθ τηὔρ! 6 Ἠροίιησ 
465 Αἰᾶ5, βορθαϊ! ἃ οὐ ἀἰθβθὴ Τὰς ἄβδου! οί. ποῖ ἀθαῖοί ἀἰ6 
ΟΝ] ἀογαησ νοὴ ἀν πδσμϑιί σρογοϊζίθη δ πηπηιην 465 ΠΘΟΓΘΒ 
4«αΓ ποι ον] ΟΚΙ πσθη, 16 516 πῇ γουδυία 465 Πγδιηᾶ8. ΖῈΓ 
γον Πδη᾿ησ Κομηηθη. --- 

Νδοϊίθιη. δα ἀἴθθ6 δθιβθ 500 }} ἀΪ6 ἘπεΓογπιης ἀον 
Β πη Πρ ΥΒΟΠΘ ἢ νν16. ἄν (πογθαίθῃ --- δύναται γὰρ ὃ χορὸς 
ἐξίστασϑαι, ὡς χαὶ ἐν Αἴαντι μαστιγοφόρῳ 50Π0]. γί, 
Ευνρ. ΔἰΙο. 918 --- δ 5 Ἐρβομιοκιθϑίθ τηοίν ἰδὲ, νγθυάθῃ 

ΒΌΡΠΟΚΙ65 1. 2. ΑἸ, λον, 
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ΜΠ ἀυγο}) ϑΟοθη θην  Πἀ ΘΙ. ἢ 61η6 οἰ ηϑδη6 οσρηά (057) 
νογϑείχζί. Αἰδθ βίθηΐ 1η1. ΗΙηΐθρουηθ ἀον ΜΠ ἀον Βἅπηθ, 
γΟΥ ἴππὶ 561η ϑοῆνου, ἀἄθϑϑθη ἨδΙβ ον θθγοὶί5. πὶ Βοάθη μ6- 
δϑιιρί ἢδί, 1 ΘΙ Π 81 νάἄπος (8992), 50 4855 γον ἄδη Ζιβο δι Γη 
ἀ6γ Πα’ ἤηδὴ ἤπγο ἢ) ἀδῦβο. ἀπὰ ϑοηκιης [ἀϑί νϑγάθοκί 
νγ6. ἤθη δειρθϑιιῃογαά 56] ρ8ῖ 806. [γί ΘΟρΡΏ ΟΊ 65, 8Ὁ- 
γγ ΘΙ ΟΠ 6 η΄ γοη ΑΘΘΟΠγ]05, ἄθη Αὐσθη ἀ6Γ ΖυΒΟΠΔΌΘΙ Ὑ0Γ, ὑ1ὴ 
ὨΟΟΠ 415 ἀ16 Μοίϊγα 8115 ἀθπὶ οἰσθῆθη Μιηᾶθ ἀθ5. ἀθγο ΝΙ6- 
ἸηδΔη465 ἀοσροηναῦί Ὀορησίθη, 6.2 σ8Δη2 Ζι 510} βϑ] δὶ πὰ 
561 Π6 Ρ ΠΘΓΟΙΒΟἤθη δ α]οϑίᾶΐ χυγ κα ΘΙ θη ΠΘ᾽ θη νυ θη 
Ζὰ ἰά556η. ΜΙ|Ιΐ σγῦββίθν 566] θη Ιου Κα], 416. ἢ] πη νν]6 6 Ὁ 
δὴ ΠΟΥ ΔηΒ ΓΙ [(, ΒΡΓΙΟΠ  ΑἸΔ5. νοῦ ἄθπι ἰδ {ΠΟ ἢ θη ϑιγθῖοἢ 6 
1θηθη ΒοΡ ἢ Πηη θη, γ0η ὨΘΙΘΙ ὨΙΟΠ ΘΓ Ὑ] 6} {ἅ}{} 5 ΠΔΟΠ 9 6}}1}46- 
θη Μοηοὶοῦ (81 --- 805). 

ΝΟ ἀθηη 6" Ζιιγγ ἀογϑί ουννόσθη, ψ]6 Αἰ]65, ννὰβ Ζιὶ 56]- 
ποθὴ δ δγκβ ζυυθοι 6} }10, 0] ᾿Θϑο οἰκί 561, 1{{86| ΘΓ Ζα- 
Πδοῃβί Ζθιι5, 561η6η 1,6] ΟΠ η8πῚ ΠἸΟἢζ ἴῃ ΕδΙΠἀ δ ϑηδηα σογαίμθη,. 
ΘΟηἄθιη νοη ΤΟΙΚΓος. Βοϑίαίο τνογάθι Ζὰ 586 ---, ΘΙ 
416 χυνοιίθ ΗΠ Π6 465 Ὠγαηᾶβ δυΐ ἀ85 Ναί] ἢ 5186 νόυθοΓο1- 
ἴε( ψῖγα. ἤδηη δἰ (6 οΓ ἄθη ΕὔὮΓΟΥ. ᾿η5 Τοάϊ(θηγϑιο, [ἢ 
οἴη [ἰο]οἢΐο Εηάθ χὰ Ὀργοϊίθη: 416 Ετίηγοη, ἀϊθ Αἰγ]άθη 
Β0Π ΠΠ10} χὰ γογάθυρθθη πὰ Δ 0 465 σθϑδηηηίθη ΠΘΘΓ65 
ΠΙΟΠΐ χὰ ΒΟΠΟΠΉΘη --- 580 ΨΘΗΙΟ ΜΔ 65. ΘΓΏΒ1Π00 σρπιοίηΐ σθ- 
ψ 56 χηἰΐ ἀ6η) (ἀ6] ὅθ η155 θΘθὉ [Π ----, ΘηΠ1 0} ἄἀδη ΠΘ]108, ἀθη 
ΕἸΓΘΓη δῖ 584]4 115 βοῖη Βπάὰθ χὰ πιο θη. ἤϑηη ΓυΠ ον ἄθη 
ΤΗηδηδίοβ, ὉΠγΘΥ 61] χὰ ΠΔηΘη, ππα Πϊηληΐ 1 (16 ΘΙ ρ[α- 
ἄδηρη . Υογίθη, ἀϊθ ὈΠΠῈΚοη ἰάθϑθη, Μ|6 ΘΟΊΨΟΙ 65. 1ἢπὶ ψὶγὰ, 
ἄρθιη ΤΑ ϑθ 5110 ῃ1 δυΐ ΠΠΏΙηΘΙ Ζῃ δηΐβασθη, 0 56 1 Π6 } ἨΘΙΔ1}), 
ΑΙθη πὰ ἄδθη Αἰπθηογη, ἄἀδθη ἰγΓοϊβοῦθη ΕΒ] Γοη [ἅν 4116 Ζοιΐ 
ΑΡβομιθά. Εν ϑιᾶνχζί ἀδῆη ἰὴ ἀδὰ5 ϑοῆν γί, ἀλ55610 6, ψ 6] 0} 68 
1 οἰηβί Ἠθκίονῦ σοϑοποηκί Παίίθ, σοάιο ἢ ἄν σράδηκο δὴ 
61η ΦΘΠ ΘΙ] 55Ύ0}165 ΜΙ Θη ἀδιηοη βοηο ΜδρηΐΘ ογγοϑὶ 
νὑιγα, γν9]. 658 [΄ 817 ἢ 1028 { ἢ). 

Ἔ ΗΠ ΠΒΙ ΟΠ ΟΝ ἀθ5. 565. Πα] θη. 510}. ἀϊθ ΤΡΑΡΙΚΟΡ ἂῃ ἀδ5 
Ἐροβ, νῖθὰ 65. Ῥοθίβοῃθ Ἀὔοκβίομίθπ. σοθοΐθη. οἷ [6Π}]16᾽ 65. Π16}} δη 
ἀηάονπ ϑᾶρθη; ἀΐθ Ηγροιμοβὶβ βαρὶ; Οἱ μέν φασιν, ὅτι ὑπὸ Πάριδος 
τρωϑεὶς ἠλϑὲν εἰς τὰς ναῦς αἱμορροῶν, οἱ δὲ ὅτε χρησμὸς ἐδόϑη Τρω- 
σὶ πηλὸν κατ᾽ αὐτοῦ βαλεῖν: σιδήρῳ γὰρ οὐκ ἦν τρωτός " χαὶ ουτω 
τελευτῷ. Τιουίδγον" ὅαρο [Ο]6 :. Θορηγοι Μίπι. ΕἾ. 44: Θάσαι, ὅσα φύλλα 
χαὶ χάρφεα τοὶ παίδες τοὺς ἄνδρας βαλλίζοντι, οἷόν περ φαντὶ, φίλα, 
τοὺς Τρώας τὸν Αἴΐαντα τῷ παλῷ. --- Ζὰαὰ ἀεονρ!οίομοη χιβϑήλοις στρα- 
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ΠΙ6 Ηδ!θο γα ἰγοθη 80.) γϑυοθ ΠΟ ἤ θη ϑθοῃθη, ἄμπγοι 
416 πάροδοι δ᾽ ΟτγοΙοϑίγα δ᾽ ἢ2] 66 η4, δι οἰ δ η4θι, πάθη 
416, γνο] οΠ6. 80} δή δδίθῃ ἢἷη Δρρθσδῆρσθη ψάλῃ πηᾶ ἀ16 δοῖία 
465 50} {5145 605 ἀπγοῃϑαοῃ! Ὠδίίθη, 5101} νΊ 6. ὁβί! 0} σ6- 
νυϑηάοί Ῥχθδα (ἐπιπστάροδος τοῦ ᾿δθοῦν. Ιηάθὴ 5816 [ἢΓ6 
ΘΡΌ] 1056 ΜῦΠα ΒΘ ΚΙαρθη, οὐ 56 }8}}} Ρ] δι ΠΟ ἴῃ ον Νᾷπα οἷῃ 
ΑΠσβίβομΡοὶ 46. Τοιιηθββᾶ 4}5 ἄἀἄδθη (ορὔβοῃ, ψνϑ] 6 θη 
ΚΡῸΝ ΓδΟΠ ΘΙ πάθη 1,6] ἢ ηΔΠΔ δι [66] η}6 η Δί, δὰ γΟΠ 11 8075- 
116Ἰν νου} ἀπ 1 ΘΟΠ) ΘΙ 5816} ΤΟ ΘΠ ΚΙᾶσα τη} ἀθιη ΟΠΟΣ 
θο νδιιοῦὶ νὰ: Καὶ ΟΠ 05, ΔΡΊΝ ΘΟ 56] η τηἱΐ ΤΥϊπηθίθρη (808. 
- 979). (θδὸγ δυΐ ἀδγ οἰννὰβ Π] δ γ! θυ ΟΥΟΠ ϑίρα δυίσθβ! !θ 
ΟΠΟΥ. Καπη, ἦ84 ὁ 416 Βίη6 πο! θοίγ, 416 Δ 6ἢ ἀρ Ζι- 
ΒΟΠΔΙΘΙ γΘΡΒΟΓΡΘη6. [,610}6, ἘΠῚ Ὑγ6]0}}6. 510. γ0ὴ ὨΠῚ 8 4Ϊ6 
Ηδηδϊαης ἀγοΐ, ΠΙΟἢ 5θῆθη. ἢδγ ΠΙΟΙΠ 6 ᾿ᾶϑϑι Τοκιηθϑβἃ 
ππίοΡ. ΒΘ ΚΠ ἤθη δοῦνδηάἊθ 1 ἀονναπά ἀδΡῦθΟ. ὈΓαϊίθη, 
πὶ αἴθ ΓΘ πηὴρ 465 δΔηἀογνν 1 Ζι γοῦν θη θηάθη 50 Δι- 
ΒΡΙ6] 65. ΘΙ οΠΐο χὰ Ρον Κϑίθ] θη.) ΠῸΡ ΟΠΟΣΓ νϑυζυνο [ε] 1 
762 8η ο᾽ οἰ] θν ΠΏ ΚΘΩΡ ἢδο) Ὑοη] 5. 465 Αἴδ5, θη ΘΓ. 
ΒΟΏΝΟΡ θΘγθαὶ δ᾽ 0} 56}|08ῖ δου !]δβϑθη 21 ἤδθθη; Ταοἰπηθδβᾶ 
56 πη: 5100). η80]1] ΤΟΙ ΚΡΟΒ᾽ ΑΠἸμαη Ὁ: 516 510} ἢ Τη1ΐ 50ἢΓο- 
Οἰθη νοῦ ϑ15, 4855 8516 πη6 ἢν Κιπὰ ἀν δ.κἰανθυοὶ ἀον Αἰγι ἄθῃ 
γα] Π6 ἢ 561, 416 ἽΝΟἢ], τηθ]ηΐ ἀ6. ΟΠΟΥ, πη1{ Οάγδβθιιβ. ΠπΠοῃη- 
Ιδοθη πηδομίθη θεν Αἰδϑ᾽ [}πἰοῦσᾶηρ, 65. (πογο5 Πίηνοὶ- 
βιη5 δι ἀθη ϑ0ηυ12 46 Οὔίίεν. ἰᾶϑϑί Τοκιηθβϑα, 616 ἄοοῃ 
ΟΡθη 5610 85. Αἴδθ δὴ αἴθ (ον ν 165, 76 χί δΔησΘ510}} 5 465 γοη 
ἄθῃ Οδιίογη δηροϑι  οίθη [{π}61}15. πἰομΐ σο]θη. [ἢν ἰδ ΠῸΓ 
445 οἷη Τγοβί, 4855 Αἰαθ δυο, σνοηΔ0}} 1ῃη νου ]δηί ἢδί, 
πη ἀ855 ον ἀθη (ὔιίονη., ΠΙΟΠΐ 86] ποθὴ ΘΙ θη ου]θσθη ἰϑί. 
[ΠΡ 86|081 061 θ]61}0 8 Φαπηπηθν [Ὦγ απη4 [ὦγ. Πδηη ογβοῃρ[, 
γΟΓΒίΠΠ|ΐ 516 ἢ [16 6} Πη8355 0765 66] ΘΒ ΠΏ ΓΖ65 ιπά 
ὈΓΙΟΔῚ 1 ϑομννοῖσθη Π}1Π ΚοΙηθη ὙΥοσίΘ ] θοῦ, Ζαπηαὶ ἀΪ6 
ϑΌΓΡα [{ ἀθη 1,6] ΟΠ Δ] ΘΙ 6 ΠῚ ΑΠ ΔΘ ΔΗ Π ΘΙ []]{. 

ΒηΔΠ1οἢ (074) ογβϑοποίηΐ ΤΘΌΚΡΟΒ, ἄἀθϑϑθη Αἰ Γοίθ ἢ γοῃ 
Αηΐδηρ δῃ ἴῃ Αἰβϑίοῃ! ρο 5.6} ψαγάθ, νρ]. 842. 562. 688. 
820 [{{, πο 51 (ἀρ! Ὁ] 56. νοὴ (6. 6116 465 Πρ ογ ΠΘΓ, πηὰ 50- 
η11 αὶ Ζθ5 Αἰδ8᾽ ΒΙί(6 οὐ ἢδγί. ὅϑ6ῖη διβίῃς ἀθάδηκο 
ἰδί ΕΠΡυβαΚ6 5, ἀἃ ὁΓ ππίουνοῦθ ἤθη Τοὰ 465 Αἰὰβ θΟΓΟΙ 5. 6Γ- 

γαῖς νϑάϊθηϊθ Ἰπὰπ 516}} οἷἴῃθ8 4010 86 6 1618, συσπαστὸν ἔγχος, οὗ ὃ 
σίδηρος εἰς τὴν χώπην ἀνατρέχει. ὍδΡ ϑομδαβρίθ!ο" ΤΊ μοί Βθο5. νοη 
ΖΑΚγηΐΠο5, Ὁ 6] ΟΠ 6. πιὶὶ ΒΟΒΟΠάΘΡῸΡ ιριιοϑι ἂν ἀἴθ86. ϑοθπθ 5016] 16, 6"- 
Β1611 ἀδηδοῖι ἀθη Βοϊπαπιθη ὃ Σ᾽ φαγεύς, 86}}0]. 884. 

δ Ὲ 
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[Δπγοη παΐί. ΕΠ ὈΘΠ ΘΠ], ἀθη πᾶ θ θη Γά50}} μου θοΙ ΠΟ] 6η, ἀ4- 
τη οἱ" πἰοῃς νοὰ ἄθη Εοηάθη [ὈΓ Θϑο]ρρὲ πο ρθ., Τοκ- 
γη6588 σοΠί (789) πΔοἢ ἄθιη 2616 χιὶ 40, ἴῃ χζιὶ ποίθη: 1168 
Καοηγί 516 ζαυγίοικ, 4116 10 1 «5 δίδει ϑίθηγο! θ: οθθη ἀδΡαπΠὶ 
ψὰγ06. ΕΣ 58 Κ65. δὴ Ζ6 116 σρΙΆ556η, {πὶ ἀϊ6 νοὴ 46 Θεκο- 
ποιηῖϊα 465 ΠΓδη]ὰ8 ϑοθοίθηθ μ Γ6ρηησ 4685. ΘΟ Δι Ι5 016} 68, 
γ πον ΤοκΚίηθ58α ἀαγβίθ 6, Ζζιὶ πιοίνι θη. 

Ιη Ἰᾶπρογον θά ἀβογάθηκιί ἀἄδηὴ Τοικιοβ (092---Ἴ 039) 
ἄδθη φαηζθη [Ππηΐδηρ 465 ΠΟ θη γου] βίο, ἀν 1 ἀϊθ ρίπι- 
ΚΘΩΡ χὰ ἀἄθη σοϑιγοησοη ππηὰ Δ ΠΖογηΐσθη Τ᾽ Ιαηοη πιητηὔθ! ἢ 
ἸΔ0Π6: νοι ΤΓΟ]ὰ 061 561 βθῖπθ [56 θη 850. πιῖ 5510}, ἀἃ 
ΑΙ16 ἀθ9 Α1ὰ5 ἢ] θ ον 1Πππὴ νου οἰ πἀθί βθίθη (16 ϑοποη 722 [ἵ. 
δου ζᾶ! νγὰΡ). Ὠδηη Ζιθῃ} ΘΓ ἀϊθ [,610ῃ6. γοῃὴ δοιννογίθ ἃ}, 
ἘΠῚ 516 ΖΓ ἢ! χα Ιθσθη, ἀλη Τ᾽ Κιηθθϑἃ 516. θΘβϑουσοη ΚΟΌΠΠΘ 
- σοπιῖί ἀοΥ [Οἰσοηάθ δίγοιι ἀτῇ 416 Βαβίαίππο πᾶποιν δ] η- 
Θοἰοιίοὶ νιν ----, ἃ18. ἀον' Ποῦ ἀϊθ Δ κι 465 Μ θη θ]δο5. π|6]- 
οι, ψν ΙΠ6ν ἴῃ Βροϊοιπησ ο᾽η65 Προ  ἀθ5. ἴῃ σοθ οἰ βῆ θη, 
[ΔῃγΊσθη ογίθη ἄθη Αἰὰβ, ἀθν δὴ ἤθη Ασμἄθιη 510} ΒΟ ΘΓ 
γουσδησθη, δὰ Ὀοβίαί θη νυ] οί  : πΔ 0} ἀθιη ΥΠ]]6ὴ ἀθν ΑἰῚ- 
θη 3011} βθῖη [,6 1} ἄθη Ἀδαυρνόθοίη ζΖιπὶ ΕἾ α55. πἰηϑθνγογίθη 
ψογθη. ἢ)16565 Ὑουδῆγθη θοιη 510. Μρηθ]δοβ (1052 --- 
1090) χιι γϑο Γορ σθη: Αἰὰθ. πὰ 6. ἀπο ἄρῃ πθ ΘΓ Ί 5 ΟΠ 6 ἢ 
{{6 06 ΓὉ[4}} ἀθ5. ἤβθγθβ ἀϊ6586 μίθῃγιησ νου ]θηΐ: θη ΘΓ ἢ 
ΤΡ θη ἄθη Βοίθ ἢ] 6 56 1η 61 ΟΡΘΓΘἢ 510}. ΜἹ Δ ΡΒρθηβισ σρζοὶσί, 
50 ΨΘΓΔΘ δὴ ἰπΔ ΤοΟάΘ. ψνϑηϊσϑίθηθ 561η6 1 Ηρυγ Ζὶ υνογάθῃ 
ψβϑθη. ἤδηπ ΘΡσ ΘΠ ΘΙ 5100}. ἴῃ ννείβθη Ναχιηθη νοη {{πί0 γ᾿ 
{ΠἀπΘηρΡ ΠΟ  : Διο ἀθη ᾿ἀοννα! Ἰσβίθη βιῦγζο οἱ οἷη ΘΓ ΠΘΘΡ 
[0η[4}}1. ΕΥΠ νη, ΡογονῚ ΜΘ θΙδοθ. τη} βίθισθηάθηη ΗΠ, 
ΜᾺ ἀἸ 656} ΠΙΘΡ γ0]}] ὈΓδιβθηάθη ΠΟοοΟΠ πῃ 65, 16[χί νᾶ 8 
10} ποθ δὅ᾽ηη ππᾶά Ιοἢ Ὀοίρθ ἢ] ἀιρ, ἄθη Τοάΐοη πιο  Ζιι 

θθογάθ θη, ἀδη ποθ! δι 0} αἰ οἷη ΟἸθιο65. ΘΘβ ἢ 6}. 

50. ΜΆΓΘη ἄθηη 416 γ᾽] ![460]}] σοαιιββογίθη ΒΘΒΟΥΘΉΪ556 νΟη 
ππ6αἀο] τη ἀ πἰσοπη Ὑ  Υ Δ ῃγθη ἀθγ Αἰ άθη, ἄθγθη ἤδομα ἀπο ἢ 
Αἰδϑ᾽ ἔγϑι 1665. ΒΟ θη πῃ ΘΟ 5.}} δ, πιο! ππιβοηβί 
σθύνθϑθη, δον Αἰὰ8 ϑίγαίε: νου ίγκί, 50}} 86ῖπ6 1,610} 6 
Θηΐρσο θη ἀπ 485 αἰ 0} ἀ16 Πδομδια Βοβϑομιηρίπησ πη 485 
σγῦβϑί Πρ] οι, 445 ἰηθῃ Τοάίθη ζιὶι 161} νου άθη Κοπηίθ. 
Ζυσ! θοῦ Κθηγὶ δίοῃ ἀ6Ρ ΖοΡη ρσοσθη θη, ψ  οΠ 8 Θ ον 556 Γ- 
Ιηᾶ856η ἴῃ 416 ϑί6}1|6 ἄρ Τοάΐθρη οἰησθίγθίθη τἱπὰ ἄθπὶ αἰό 
Το ῃ6. χὶ βομ ϊζοη. ἤΘΠΠσα ΡΠΙΟΠ 51, δὴ αἀἴ6. δ΄ βθβῃ 50 
πο ἀθηχηϊῃ!ς 56 θη ψᾶρί, ψὶ8 Δηίροπθ δὴ 416 Βοϑβίαί- 
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ἱππρ 1Πγ}05 ΒιΠΔΟΙ5. 16 νοῇ Αἰᾶ5 νϑυΠιο θη Αἰγ] θη τν 6 - 
ἤδη 6 Ρ61 46, βθϑοηάθιθ 46 Ρ ΘΟ ησῈΓΘ ΒΙΔ6., 6 ἀπ 00}}- 
σἄηρία 61] ἄθη δι{1580ῃ6η ΤΊΔΟΊΚΘΓη, ἢ πηρηβί]σ65. [ΟΠ 
ϑοβίθ!!: δι} ΜΘη 6] 08. Ζ1Π18] τνοῦ θη ἀ16 ΞΟ νά Πθη σοηδαί, 
μ 6] 0}6 ἀ16 ΑἰΠΘηοΡ ἀθιὴ 508} Δ ]5 0 6 η ΟΠΔΡΑΚίοΡ. ΘΘ ΓῺ ΖΕ 
1,81 Ἰοσίθη --- 80 6 η10 41656. δἰ [6 η΄ Δοἢ ΙΒ θη Αηδἰκίθη χη]ΐ 
ἄδη ΠογθΡη ΟἸ σΘ ἢ. Π 10} χὰ {πὲ Παίίθη --τ, ἢ 4855 ΘΓ ΟΡθη- 
οἴῃ 415 ΠΆ]ΠΟ5 ον ῬΡΆΠ]ΘΙ ΘΥβοΠοίηΐ, Εν αὶ Αἰδβ᾽ {{6 96 Ὁ] ρθη- 
ἢ 11 ΒΟ ΖἼ10]1. οιηρ πάθη, 6χί 50 Ποηΐ Ζ611 χὰ ΚΙ] ΘΙ] ΟΠ ΘΓ 
Ἦδοα σϑκοιμηθη. [ἃ 06} ἀΪ6 δἰ βθῃί 6} 6 ΕΒ  ἀπηρ [ἢ 
ἰὸν Ηληὰ 465 ΟΡ ἀπο ἰὰρ, 50 ᾶϑϑί ἀον ΠΙΟ ΟΡ χαογϑί 
ἀθη νοῇ ΤΘΌΚΓΟΒ. ᾿ΘΙΟΠ ΟΡ. 2 Θηϊνα] θη ἀθη θοηθν αὐ Ροίθη 
ππ4 αἰ ἢ ἀθὴ ῬΙΟΟΘ55. 1 δβίρι" ᾿ηβίδη2Ζ γϑῃδη 6} γι 6- 
θη. ον" Πδᾶθιυ χυϑοῆθη Βοιάσῃ, ἀοΥ0 νῖθ 61 ἄπηποῃθη 

 ΑὐΠΡθη 1ῃ ἀ6Ρ 1Π185, τηὴᾶρ ὩΔῸ}) πηβογθη (οἰ ἢ} [6] οἢΐ Ζὰ 
σράθ]ηῦ 50] 6] η 6: (61 ΠΙΟΠΓΟΙ, ΔΡΘΘβΘ ἤθη ἀᾶνοη, 4858 ο΄ ἀἃ- 
τὴ ἀθπηὶ (ΒΟ ΔΚ 56 106} 8η Ργοσθϑβρθάθηῃ σου δῃηίοη Ζε1|- 
ΘΘΠΟΒΘΒΘῚ δηΐθοσρη 81, σον ηηΐ ἀδάπγο ἄθη γΟΥΙΠ61), ἀ 855 
ἀἀγο ἢ} 8||5611π|06 ΒΟ ἢ ησ ἀ16. νᾶ ἢν 6, Ὀ]Ιθοηἀθ αγῦββο 468 
ΑΙὰ5. ἱγοίζ 4|16 Ὁ ἀηρᾶηάι!σου ἢ ΡβΟἢ ἀπ ΠΡ ῸΡ ΕΟΙΘΘη ΖῸΓ 
ἈΠΟ Κοηηηὴρ ΘΘΌγΔΟΙ πυρά. --- 

Νοῖ) ΚαρΖθι νύ διπιησ 4685 (ΠΟΓο5, ΜίθηθΙδοθ τηὖσα Ἰτη 
ὙΥΙἀοΥβίροιι μ2}} 56] Π 6 ΘΟ Ί56ὴ ΠΘΏΡΘη ΠΙΟΠῚ ἃῖὴ οάΐθη ἴγο- 
γνοίη, θοοϊηηΐ Τα Ο5 561η6 50Π 8 Γ[6᾽ πη σοοππηρ (1098 ---Ἴ 117), 
16. 510. ᾿ἄθ55 δὴ [πνν  ϑΘη 1} 1065. πᾶ], πάθη ΤοικΡοβ δῖ 
ΥΠἀορ σὴ ἀν. σοσρῇ ΑἸὰ5. δυο θη ΠαιρίδηκΙασο, γ6ν- 
πἰοπίαησ ἀ6Ρ ΕΌΠΡΟΡ πηὰ 465 ἤδθοιθθ βθαθΒ] ΟΠ οὲ χὰ ΠΔΡ ΘΗ, 
ΘᾺ ΠΟΙ οἰ Πσθἢ , ΒΟ Πἀ ΘΓ ΠῚ ἀ6η] ΜοηοΙδοβ 485 θοῇ μ6- 
Βιγοι οί, Ζ σϑθ]θίθη. ὑνΟΖι 8561η6. πη(ο "σον ηθίθ δίθ! πῆρ 1Πη 
πο. ΡΘΡ ἢ 56. )455 δίθηθ᾽δοβ χἰιρ! οἱοῖν ᾿ Ναηιθη "Αρὰ- 
ΤΟΙ 05 σορράρί, ἢδὶ Το κΚΡο5. ἀρογηῦνί. ΤτοὶΖ 465 γΟΥθΟΙ65 
οι πθιονῖ, οὲ ἄθη Τοάϊθη ᾿οϑίίί θη Ζιὶ νΟ] ] 6, (6. ΠΙΟ ΠΝ τ 
46ν Ποίθηα ]] 6 ἀηἀ 8415 ϑ6]ηὴ οἰ σθηθι ΠΡΡΡ διιϑσθζοθθῃ 56]. 
ἸΑΩ Μεοποίδοβ᾽ (ἀδϑομνᾶίζ ΚΘἢ 6. 6." 5100} ΠΙΟΠ, μῦρα 61" ΔΊΟἢ 
την προ τηθ ἢν" Ἠδγοϊάθη τη ἀθπὴ ΟΡ ΟΡ ΘΙ ἀμ ΘΓ 561})51 Ζὰ 
5.166 Κοιηθη. Νδοὶ) Βϑοηάϊσαηρ οἰ η685. 510 ΠΟ. Π150} ρ6- 
[ἀν θη 1 Ζ] σθη ΟΡ ΘΟ 5615, 1ἢ νυ] θη ΜΙ Θηθἶδοβ Ζι]θίχί 
ἄβη ΠΔΟΠ ΔΙ ἰ θη ΠοΡθμοΙθη ἀ65 ΤοακΡοβ ΠΙΟἢ  δίαπα Ζὰ 
Ἰα! θη γϑρηᾶρ, ὈΘρίοθὲ 5ῖ0ῃ Μθηθ]Δ05. Ὠΐηννοϑ ἀηΐθι Ὀγόμι- 
960η, ὅσον} ΔηνγΘΠάΘ ἢ Ζὰ ΨΟ]]Θη. 

ΟἸοΙ ἢ πὰ πμηΐ ἀ6γΡ (πον γοη Ναιιδη Ζῃ πηρ Ο5δ 16} βδ 
ϑία(ὰηρ ἀ6. 1,61 0}}6, 4158. σοῦδάθ Τοϊηηθϑϑᾶ ἢ} ΕΠ Υ58|.65 Ζὰ- 
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τ οκικοπηηί. ἔν Απἰαιη θα ῖρΡκὶ οἷη γΓομ 65 ἀσσοηβίίοκ, 
ἰηάθιι Το ΚΓο5. Μυϊορ ἀπὰ Κιπὰ δὰ μϑιάθη ϑοιίθη 465 Δἰδϑ 
πἰοἀογκηΐθθη ἢοἰβϑὶ, "516. 415 ἐχέται ὑπίργ ἀϊ6 ΟΡ ἀδν Θὐϊ- 
ἴ6Υ 5.6} ἀπά ἄθη (πον Ὀθδυγδρί, ἀἴ6 Π,6 166 σοσθῃ 16 θη 
ΑΠΡΗ 2 ΒΟ ΠΘη, φνᾶῃγθηα ΓΙ 510} οηίογηΐ, ὑτὰ ἴῃ ἀ6Γ 
Νᾷπα οἷηθ βϑοϊσηθία ἀγαβϑίδίιθ δ5Ζιβ 6 η. 

ἴῃ ἄθιῃ ἀϊθ ΖΒ ΟΠ θη Ζο 1} δι] θη δὴν οἰ 6, οἰσθηί- 
ποῖ ἀγι 06 η 5.9] οη (118 --- 1222) ννυϑπβοι! ἀ6ν (Ποῦ 
ἴθ ΜΘΙΟΠΟΓ ΘΓ ηρ ἀγίπσθηο νυ ἃ]5. ΖΌΥΟΥ βθῖμθι' ἰδῆσθῃ 
Νόίμ6 ἀθουποθθη θη] 16) 1η 416 Ἠδμηδι χαγοΖ Κη γθη. 

Εχοάοβ (1223 "5. ζαη 50ΠΠι55). Τοακγοβ οἷ] χανίοῖκ, 
5001] ἃ οὐ ἄθη ἀυχοῖ Μθη ΙΔ ο8᾽ Παρ. ΑΓ ΘΡΠραησ Δα σ ΌΓ80}}- 
θη ΟΡ ΟΡ [Ὁ] ἀΠΘΥΓ νοη 461 1, σούβϑιίθ Πρι Παβίϊσ ΠΘΡΔ ΒΟ ἤΓοΙ- 
θη σονδῃγί. [ἢ βθῖηον Βοοϊοιίαησ Κοιηπιΐ Νθπθίδοβ, ἈΡῸΓ 415 
Θιαϊ 5ίθηγο! 6, συ οἰς, 6 πᾶ 80 111. 1912. 1319 δη- 
ΖΦ Π ΘΠ θη γΘΓΔηΪϑϑί, νὰ. ἢ) Μίθηθ]Δ08 ἀδονίγο θη ἰπμὴ 
Π πίο νοῦ ἰαΐ, Το Κῦοθ. Βοβίγθιθ 1ῃπὶ δοίπθη ΟΡΘΡΡΘίθἢ], 
Ιᾶ55ι: ογ' (1220---- 208) ἀθη Βοσθηϑβοϊζοη ἴῃ θυ θη δ ογίθη 
8Π, ΜΙ 6, 6 5ὅκίαν ἀπο 561η6 ΒΑΡ αγΓθη μα 6, 510} 6Γ- 
ἔγθοόμθα Κὔόηπθο, ἴῃ ἀϊ6 ΟΡοΥ ΘΙ ἀμ ορννᾶγ 6. βιγθι σ Ζὰ Πηᾶ- 
οἴ θη. Αἰἴδ5 561 δ[θί85 ϑϑι θη (οΙηπηα πο ἀπο υο θη σανθ- 
96Π: πἰ6 ΔΡ6 Κῦηπο. Διο ππηὰ Θνάπιησ Ὀθβίθμθη ἀπ 65 
ἀὐν[α ἀάῃοῦ ἢἰθ ρα! ἀοὶ ννουάθη, σθῆη ἀ16 Ραγίθι, ὑνϑοῃθ 
ἄυγοι σά! σοη ΠΙΟΒ ΘΒ ρΎΟἢ. πίοι] θσθη, σοσθη ἀϊθ Εἰ βοΠ61- 
ἀππο 510} δ Π 6 πὰ ἀθγ 5] ἤθη ὅδι νου Ζοθθη Μγ6Γ-- 
ἄθη ννῸ}]6. 06 τό θη οΡρου κα Κῦππθ. ΠΙΠΘΓ 6" 6156. 
Βοβϑοπηθη οἷ ἡδοῇοοβοίζί ννοράθη. ἤθη Τοικῆοβ ὑγρά 6Γ 
Ῥ81ἃ (ἀἀρηοῦβαπι ἰθἤγθη, {θυ θη 5. γϑυ] ΘῈ. 6. Κοίῃ ΟΡ πη ΘΓ, 
ψογἄθ. διοῖ Του γοβ᾽ ΝΥΙαθυγθάθ πο} Δηπῦγαη, ἀᾶ ΘΓ τη 
οἴμοι ΘΚΙαν θη. ἢ] ΟΠ νου ηάθ!η Κῦηπθ. 

γοΥρΌθθη5. τηδίιηΐ ἀθγΡ (πον τι δᾷοβίσιιηο, ΤοακΡο5 
γγΘΙΟὉ ἴῃ δοίηον σορσοηγοάθ᾽ (1200 --- 1915) ἀοὸν Ηδιιρίβδομο, 
ννογδι Ασδηηθιηηοη [ἰ|88., ἀ6Υ ΝοΟΙΠ νη! οἰκο ἀν ΒαθοΓἸΠᾶ- 
᾿οη, ψΊΘά οι Κὰρ ἅ115, ἀἄἃ ΘΓ 810} ΠΙΘΥ 'ἢ Θη βομιθάθπθη ΝᾺΟΠ- 
1661} 1581. Ετ' θοβομγᾶηκί 5105}. ν᾽ θη 6} ἃ πδοπαάρο 06 
ὙΥΠἀοεσαης ἀ6ν ρογϑῦπ]Π ἤθη ΑΠσΡ 8 αι Αἰαβ᾽ Ταρίογκοις 
πηἃ ϑ6ῖη6 οἰἴϑθηθ Αθκαηῖ. Εσ σα ἀθπὶ ππάδηκρθάγθη Αἰ! άθῃ 
αἴθ νι θη δυίορίον πάθη Ηδ] ἀδηϊ μδίθη ἀ65 Αἰᾶβ [ᾧγ (85 σ6- 
βδιημηία Προ ἴη5 (ρα δομίη85, ὙῸΓ 8]10ηὴ εἷ6 Βοκᾶιηρίαηρ 
Ηοκίογβ βεῖιὰ Βιαπάθ ἀθὺ ϑ0ΠΠΠα, οἷπθ Τιαῖ, ψο] 6 ἀδ5 
θᾶπ:θ ΠρΟΡ νόπὶ [ἰηἰογσδηρσο γοιίοίθ. ΠῚ6 σοθθη ἰδ 56}081 
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σρῃδα[6η 1, ἄδιθυ ησοη οἷθθῦ 6Γ. τὴ ΤΘΙΟ ΠΟΘ Ζιπβθη ζΖι- 
γος, ᾿θἄθὰ οὐ ἀ16 εἰσθηθ ἢουκαηΐν ἀον Αἰ θη πἀπὰ ἐϊδ 
αγϑιιθ! Παίθη ἢγον Αἤπθη οἢπῈ δόιθιι. Ὀο]διιο οι. Ἐν δμάσθι 
0 ἀθγ οἴδηθῃη Εὐγκίἅγιιησ, ἄρνα! ἀογ ἀσναὶ! οηΐσοθρη- 
βθίζθηῃ ὑπ ἴῃ ἀἴθβθπι [ὔν ἢ ΘἢγΘΉνΟ]]6η Κδιηρίθ σθΡη 6.- 
᾿ἰθρθη σὰ ΨΟ]]θη. 

Ιη ἀΐδβοη ΑἸΡΘΉΠΟΚΘ, νὸ 65 ἄθη Απβομοίη Παΐ, (895 
ον. σοίιο56 Βοίθ ἢ! ἀθν δηρ]θύζιίσθη Αἰριάθη διβοοί γί ἀπά 
ΑΙᾶ5. 8161 561η01 ποῆθη γγαϊθηβίθ πησθδοῃίοί 415 σοιηθ βίο 
ΡΟ. ροβομᾶηάοί νογθη 501}, ννὸ 416 ἃμοϑί! 116 ϑρδη- 
πὴρ ἀογ Ζιιβο δι. ἄθη ᾿ιδοῃβίθη ανδὰ θγγρθιοΐ, παι 485 
Τιδιιηθη ἄθη Οάγδβθιιβ ΠΡ οροζοθθη, ἀπο ἢ) ἀθϑϑθη Απἰοίθη 
6 Πα Π 10} οἰπο θο Ἰοάϊσοηάο Παρ ἀογ ᾿νγιησθη οἰ 1. Ηδὶ 
Ασδιημθιηηοη ΠΟΠ ΙΒ. νϑυϊδησί, οἷη τοῖον δίδηη [ηἶ 556. [ὮΓ 
εν ὺς ἀδ8 ογὶ πΘῃμπηθη, 850 οὐ} 50 ἀὰβ παρὰ σρος-- 

δοχίαν διι5 ϑοιμῃῦπϑιθ ἀπ 0} Θάγββθι8, (6 Γ 800] ΤΟ] 6558᾽ 5, 
δον σὰ Εμγθὴ Ὀιΐησί, Αἰὰθ βεὶ χαὶὲ παρ᾽ ἐχϑροῖς ἄξιος 
ϑρήνων τυχεῖν (924), ἀπά ἄἀθιη ΒΡΓ ΟΠ. ἀ68. Νόγθιιβ (ΡΊΠπᾺ." 
ΡΠ. 9, 96) πδοῃκοπιηιΐ, αἰνεῖν χαὶ τὸν ἐχϑρὸν παντὶ ϑυμῷ 
σύν γε δίχᾳ καλὰ δέζοντα. Θμε ἄθιη Ποπιθνίβοιιθη ΒΙ]4 
465 ῥγδκιβομθη, ἀπγ ον Καὶ π οι] οἱ 1,6 ἀθηβοα ς ̓ῃς βϑίπθηι τπη- 
51 ρθη Τπαη. Βοἰρρίθη (σώφρων), θ6ὶ Οδιίογη ἀπὰ ΜΘηβο θη 
6] οθίθη Ηρ] άθη σοιηᾶβθ, σδηζ δηίβρυθοϊ θη βοίηθιῃ Αἰ γθίθη.. 
᾿πὼ Ῥγοϊοσοβ ον γί Οάγϑβθιβ 510). ἃ15 βαρ᾽βϑίθη ἀθρηθι, ἀ6Πὶ 
ΑΙᾶὰβ ἀπὰ ἀϊ6 δοιίηθη δι{}16γ65 }πιϑοῃί {Ππαΐθη, νΘ 516 ἴΠη 
τηἱζ ἀθὴ Αἰγιάθη χαβδιηιηθηνογοηα ΚΙΘΙ ἢ ΙΠ6ν ΘΟ δα θη γα 
[Δ Π|σ ὨϊοΙ θη ἀπα βθὶη ουΐθ ἤθοθί δὴ 416 δ αἰἴΐϊθη Ὀθβϑιγ θη. 
ον θ 115 56 ῚΠῸ} ὙΘΡ {16ΓΓῸ116 Ἰἰθαομίοι ΚΙΡ ΠΘΓΥΟΓ, 855 
1Ππ|ὶ ἀϊ6 Εἢγα πδο} γογαϊθηβί ννιγάθ, ἄὰ ἀ45 Βον τ β5ϑίϑ6 1 65 
ὈΠΡΘΟὨ ἡ ἄδϑίσθη Βοβιίζοθ τ Οἀγεβοιιθ 1δἰζίσοπη Αὑ[Ροίθη 
γὔ]Πς ἀηνογοῖηθ " ἄγ. ΑΙ5 Ρον νον ΕΡοαπαὰ ΑΡΔΙΠ ΘΠ ΠΟ 5 
ἀπὰ πα] ἄϑδιρον ἘΠ ΓΒΟΥΡΟΙ Τρ ἀδβ ἢ] ΑἸΙΟΡ σνᾶγηΐ 6Γ 
ἀθη ΑρδιηθΙηη01) ΘΡΘη 80 ἀν ησοη, 16 ΤΙ Γ65185 ἢ (6 Αῃ- 
τροπθ. ἄρῃ Κτγτθοη, ἀθηὶ ΠΟΡΓΙ Ομ δίῃ 4116 ΑΟΠ ΘΓ 
πᾷομϑδί ΑΟΒῚΠ] Θὰ 5 ἀἴθ Ἰοἰχία Εἢγα σὰ ἡνϑισογη ππὰ ἀδιηῖῖ 
ἀ16 σοι Ἰσίθη Ἀθομίθ ἀθὺ Ααὔίίον τηἱἱ Εὔββθηῃ 2ι ἰγοίθη. 

Μι Δ Ρβίγ θη οἱθθί Αραπιθιημοη ΘμᾺ]10}} βουγοὶΐ ΠΔΟ}, 
4455 δ΄ ἄθπὶ Οάγδβθιιβ ἴγοὶ 5861}, πδὸῖ αὐ θη ζιὶ Ὠδη- 
ἀοἰη: σοιυνᾶῃγα ὁ" ἀἰ6 Βρβίδί(πησ, 50. σοβϑοῃθ 6 65 θά]! 0 ἢ 
ἄἀρθιη Οάγββοιιβ σὰ [16 06: ὁΥ 5608 ψογάθ πἰομΐ δπ{} ὃ- 
ΓΘ, ἀθῃ Αἰ858 ἃ158 561η6} βδιἰἰοΥβίθη ΕρΙπά Ζὰ ἢ 85- 
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56η. Ν,δοπάθι Ασδιηθιηηοῃ 510} ἀδιηϊ δηϊογηΐ, ΟΡ οί δ᾽ οἢ 
Οὐγϑβοιβ ἀθηὶ ΤΘαϊ 5. δὴ ἄρῃ Βοβίδι πη σβθῆγθὴ ΤΠ61] Ζαὶ 
ΠΘἢπηθη. ΤΘακΙο5, ἀθγ ννἄγοηά ἀ6ν γοΡῃδηπάϊαησ βίδαηθηά 
σοβομννθσ6 ἢ, ΜὙ61] 6 58}, 455 δΓ' ἄθη) γϑρκαηηίθη Θ ΘΠ. 
ἀϊθ ὅ80ῃ6 465 Αἰὰθ Ζ1 [ὩΒγθη σρίγοϑί ἀθου!]ββθη Κῦπηθ, ἀδηκι 
ἄθπι θ᾽οάθνη 1 δου ]δάθη [ἂν βοίηθη ΕΜ ο]βῖπηη,, ]ο]ιηΐ ἅΡ 6. ἀἷδ 
ΤΊ ΘΙ] Δ 6. ἃΠ| ΒΘ ΡΥ θ158. [ΓΘ 6]10}} 40, πὶ ἄθιη Αἰᾶ5. ὨΙΟἢΐ 
δἰννὰ 66 Ζὶὶ {πη : 810} Θ᾽ Θά θγῃο Ὁ} ἀθη ΕἸ θοῦ ἀϊθ 
ΑἰἹάθη. βῆ θη  ἄθηθη πη ἀθηὶ δἰ] 50 }}- 5] ἢ ]ΒΌΠ 6 (ἀ6- 
50] 6 οἢ 6 Ἃ6Υ Τ᾽ ΙΔ] ἢ] θη. 50. ΜΘηΙσ οἷηθ. Θἢ 06 Απββῦῃ- 
παηρ πηὔρ! 101} ννὰΓ, 16 ΖΜ ]ΒΟΠΘη ΒρΑΥΓΔΠΘΡη ἀη4 ΑΙΠΘΠΘΡΗ. 
Οὐἄνββοιιβ θην ΤοικΡοϑ᾽ Βοάθηϊκθη πη δη νηΐ δῖον ἱ Π6ΡΖ- 
θη ογίθη, 50 4855 ἀπγῸ ἢ} 416 Αἰιβϑῦπηπησ Ζυν]Βοῆθη 6η 
Ῥοιάθη ἀπο ἄθη δ Θηβίν οι τη Το ΘΙ 5614 σον θη θη 
Ἠο!άρθη ἀϊθ βοῃδηβία λύσις ἀον ἀσῦο! Αἰαϑ᾽ Τοῦ δηἰβίδηθηθη 
γον Κορ θη οΥἴο]οῦ ἀπ Ζαρ] δ οἢ ᾿ἰπἀϊγοοὶ ἀα5. {{ῚΠ6}} ἀ6 
ΚαιηριΟἢ ον [ἄγ Οάγββθιιβ θοϑίδιοὶ ρα: οἱ γὰρ φρονοῦν-- 
τες εὺ χρατοῦσι πανταχοῦ. ᾿ΑΠΘΘΓΙΟΓΒΘΙ(5. δῖ ἃ} 465. ΑἸδ8 
Ἀπ ΘΡνν ἤβιΠ ΠΟ γον ἀπρο 416 [ν 1 σὔηβίσο ᾿ βοἢο]- 
ἄπηρ ἀἴ6565. ἤδιιθη (ΟΡ Οἢ 51.814 615. τηἱΐ ἄδη Αἰμίάθη ἴῃ βδὶπ 
Ἀδοἢΐ δἱησοβοίχψί. 16 γα θη ἀπ 6 ἢ 1ΠῃπΔ ΠΙΟΠ νου θη, γγ61]} 
ΘΓ Θθθθη Αίμθηθ 5100} νϑυρδήθθη: ἈΠῸ 8610 Ὀρ586 685 ΤΊΒΙ]]} 
5016 πο ὁ ηθ ΑΠΘΥ θη ηρ Ὀ]ΘΙθΘη, ο]θιοννῖα. ἀϊθ γεγ- 
ΒΟ θην 465 Καίομδβ, Δίῃθηθ ψογὰθ 80} ἄἀθ ϊηθη Τὰρθ 
ζι Ὀαϑᾶη ρθη 86 1η, ΖοΙθί, 4855 80} 416 ἀδέιη ΑἸά8᾽ 80η-, 
ϑ00. Οαγῦβϑθ ἢν, ΠΝ 16 σον βου ηλ5βθη ἀπ Ὸἢ ἀλ5 
Δυϊίγοίθη 1ΠΓ685 ΤΠ ΘΒ] Ια σ8 Ζ01) ἀδ!ιάησ Κομηιηΐ. 

ΟΠ] 655110}). ογάηοί Τα ΚΡΟΒ. ἀ16. [6] ΡΠ 06 Βοβογριιηρ ἀ6 
ΤΙ ΙΒ. [ἂν 416 βᾶ] σα Βοβίδίππρ ἃὴ ἀδΥ νοὴ ἸΠΠ| 1156 }856- 
μοηθη δίδι8 δι ἈΒοϊ δίοη, ΜῸ πη ἄδηῃ βροτοῖς ἀείμνηστον 
τάφον τοϊσίθ, πὰ 488 ὅΓΌ5886 Πιιᾶπηὰ 50} 1658. τς ἄδην γὔἢ- 
ΤοΠάθη ΛΏΡΙΪΟΚ ἄἀθΡ τὰ ἄθη [,6] ΟΠ ηδιη {{61 σοϑοῃδδγίθη Δη- 
ΘοΠδνσθη, νὰν 416 ΒΘρΊΘ ον. 4685 Τοίνυν: 6 ]0ηΠ6. ἐΔ5 
γᾶ ᾿Θϑορθθῃ 501|16η, ΓΘΟΠ ΘΠ] ΔΡ ΖΘ θη, ἀογ. (πον 06. 
ἸΏ ΚΒἢΪΠ Ζιιπὶ Ζ6 116 510} δη δγηΐ, πὰ 4845 [ἢν ἀ16 Βοεβίαίαης 
ἢ 6β8θη ΒΡ 6γΠ ΟΠ 6. ΠΟΥ Ι ΖΒ ἢ Π6η, ἄθη ἀθι (ΠΟΙ 8415 7τάν-- 
τῶν ϑνητῶν λῷστον γμτοϊδοί. 

4. ὅ0ο δι δου βοΐ σοροη ἀ16 αὔίίον αηὰ 
ἃ ΘΙ Θ ἢ 5 ΘΟ. ΟΠ 65 ΡΟΟΠΒ 6 δυῖΐ οἰροηο ναί ἃὰ οἢ 
ἀθ διᾶνκβίθη ππὰ βοηϑὶ Τ δά θ]] οβϑοβϑίθη αἴ δίγαϊο 
ἀον αδίίον συροζοϑθη. Αἰᾶ5. πηΐθι!θοί μὰ ὙΠ ΘΠ Θ ΘΡΊ ΟΠ 
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ἄἀοη Οάγδδϑιιθ, ἱπάθπὶ Αἰπθηθ ἱΠη Δπ| 5 ΕπιρΠη Δ] δέ 5ιγἃ- 
ἴθη ψ}]. Βροὶ ἴΠπ| βοῃ!ᾶρί ο᾽θῖο ἀ6γ. απ ἴδϑίθ ὙΥΏΡΖΘΙ, 
πὰ Βοίγαρ πᾶ }06 56] ουίθϑ ἤθοῃί σοκνᾶηκί: ταἱν ν }}6 Β6- 
βἰηηθηρ βίθγιην 6, δ} 416 οἰρθηθ Κραίς νουϊγαπθηά, ΝΟ 5 
416] ΠΙπδ15. ππὶ ἀυγο βομηδάθη ΜΘ ΟΠ ΘΙ ον 561 η6 . αἵἴ- 
Γοηθυ ον ἤδοῆθ Ζζιι πΘῃηθη.. δάθγο ἢ τι ΘΓ νοη ΝΘΕΘΙΏ 
σοι 10Π6 ϑίγα! 8 δυΐ 510 ΠΘΡΔΡ : ἀαγο ἀθη Δ ηβ!ηη β(νχί 
ΘΙ 510}. ἴῃ πηδι151 05} 166 δομαηάθ. ἀπ γϑρηϊοῃ οὶ. 561η6 
Ἠδ]ΘηΘ ΓΘ, 416 ΟΡ] ΠῈ 561η 5΄.01Ζ νϑυϊθίχι ννᾶῃπίθ, 76 Ζῖ, 
ΜΊΓΚΠΟΝ. ΝΟ ἄθη Αυΐπῦγθη 465 δ 515. Ἰηδοῃῃΐ ἴῃ 
ἄοο! πο 5. ἴῃ ἄθιῃ. Ἰδιθθη ᾿γΓ6, χὰ ΑΠ]Θη, νγᾶβ 6" θ68}- 
5108 {|| γος 6 ἢ ΘΓ ΟΠσί σοννθβθθὴ Ζὶ 561η. 16 ἐἰ6[6 
ἘΓηΙθαγραηρ, ἀ16 ἀπνν]Θ ἀρ. 5}10}} νου] ογθη ΕΠ γα, ἀο. [η- 
ΘΥΪΠΊΠη, 561η6 γο δ ϑϑίθη ΟΠ ΙΔΟ ΟΡ ΟΣ νου 6} }} χὰ μάθ θη, ΑἹ- 
659 οοποθηίγί δοίη ἀράδηκθη ἀδγᾶιΐ, 4895 6 485 [6 θη 
γῸ} 510) νυ θη τη 8588. ΑἸοἢ ΠΡ Πδΐ ΘΓ, 80 ΨΘΗΙΡ 6" 86- 
Θ6 ἢ. ΠΘΏΒΟΒΠΟΝΘ Βοριιηθθη πΠΘΙ ΡΠ ΠΆ]Π1ο.. 15ῖ, νου ΘΒ ]10ἢ 
610}. απὰ 86 1η6 ΕΠΡΘ γοὺνὺ Ατἰροη: ΠΙΡσοηὦ οἱη (οί ἢ} ἀον 
ἤδαθ: 416 ζν οι! ἀπά Βοάθηϊκθη τνθθθη 65 [00865. (6. 86]- 
Ὠἶσθη, 616 18 ἀϊικοἢ βϑίηθῃ Τοά {Π61}18. ἀδὺ ουὔβϑίθη (θίδῃν 
διυδοθβθίχί, (Π6}}5 νΟ ἢ 5 ἤν γθ πὶ [,6]1 ἃ ΠΟ ΓΟ ΘΠ γΘΡ θη, ΥνῈ 155. 
δ᾽ Ζιι Ὀ6βθισθη. ἀαγ0}} ἀδ5. ἰδϑίθ γοῦν διθη, 4858 ΤΘΌΚΓΟ8. ἢ 
βϑίῃον ϑίαϊ 610 ἀπ Κἰηὰ οι ὔϊζθη πηἃ πὶ ΕΓ βᾶκο5. ἄδη 
Τγοβί 465 ΑἸ γ5. [γ᾽ βϑῖπθ Ε]ΓΘΓ δι Δ] 15. ΘΓ ΖΙ 6 υνδγα6. 
50. ΘΥΓΡΘΙΟΠΐ ΑἸὰθ. 58 ΘΓ σουνάηβοῃ! : 4061 σοῦ 46. Τοῦ, 
Ἃ6Γ ᾿ἢπἢ ἢ] ὈγΓΙησι, Ὑ}61} 6 1 ψνο] γθη ()ὰ!] 6 δη οἰκί, 
ἘΠῚ ἀ6Ρ ὩΔῸ ἀθν 1 6ϑ(]ρ κοῦ 56 1η65 ΟΠ δΡαΚίουθ ουΟ] θη 
Ιητι5516, γιησί βϑϑίηθη [6] ΟΠ ηδΔη πη4 416 ΑΠσοῃδι ρθη 1 
416 ΡοαἀθηκΠομβία [ᾶρ6, ψογϑι Θά ΡΠ0}1 500. 1π| ογϑίθη 
ΟΤΠΘΙ]6 465. ΠΓδηὰ8Β ΠἸηδυθροαθιίοί 151. ἴη5 Ὀᾶηρί νὸν ἄβθη 
᾿Αἰγιάθη, Ὑοὺ (ον μα 465 σδῆζθη ἤθορθβ σοσρὴ Αἰᾶ5 υηά᾿ 
Τοικροβ. ὙΠΟ ἱρὰ ἀν 1,6] 0Π6. 416 [ἀγα γβία δίραία 
Δησοάγονί, ΤΘακΡοβ. γΘΟ  Θγίοι ἀδ5 δ οῦίγαιιθηὴ 465 Βυάθ 5, 
ΔΌΘΙ ΟἹ ἰδ πᾶΠ6 ἀδιδη, Ἃ6Γ ον] Ζιι ΘΠ] θσθη. Πδΐ ἈΡῈΓ 
ΑΙ 0} ΒΟ σοί], 6. Ὠδί νο] βίδα! σε ὔδβί, ἀ4ἃ 1ἃ 
(46. Μονὰ ἱτγοίχζ Αἰ88᾽ ἴγοιθν ΝΥ4}}} ἀοο δι} ἃ]5 δίγαία ἀδὺ 
Αιμθη6. οὐβομοηΐ. 16 Αἰ θη Ζοίσθη 5101} 415 ὑη664}6 Μίδο)}!- 
ΠΑΡῸ, ἄοθροη ὙΠ Κῶν 45 ΠΠΘΉΒΟΏ] ΠΟ. (ο! ἢ} νου] θίχί πηὰ 
ἄοη σύμ] θη ϑαίχσαησοη χιινν  ο. ἰδέ. ΠΔΠ6’ Καηῃ ἴῃ ἀ]656Πὶ 
ὙΥΙἀουϑίγος. νὴ [ἰηηᾶ85 ροῦθη [{ΠΠ|η855 ΠΕΡ δἷη Θά] 6 γὙ6γ- 
ΟΝ |6Ρ ΑΒΘ] ΘΙ ἤπησ 5} {6 η. 

Αἰὰθ απὰ Οάγββθιιβ βἰμὰ (δροηβϑᾶίζ ΠΘΡΟΙβοΠῈν ἀρδτή, 



20 τς ΕΙΝΙΒΙΤΌΝΕ. 

ἀον ἀνδρεία απὰ φρόνησις. Ὀΐϊ6 ΕΔΠ6 Βοϊάον Ταροπάθῃ Γἀμινὶ 
Ἰϑῖομς ζιιπὶ ΜΙΒΒΡγδιο ἀπά γοράθυθθη. [ἢ Ποιμθγ βομ θη ΠΕΙ- 
ἀδη} ἀπο! της ΑΒ ΠΘὰ5. ἀμ ἀθπὶ Ὁ] οΠ σοαγίθίθη ΒΟρΡ ΠΟ ΚΙ οἰβομθη 
Ηδγοβ. φο ΓΙ ΠΘϑίον ΜΔ ΘΒ γί τ γουθί 8 ἢ 510}. χηἱ{ ΚῦνροΡ θη 
γοινχάσοῃ Ὠὔοιιδια ΤΑρΡΙ͂ΘΡ κοῖς ἀπὰ Βγάνῃθι, πηἃ 4116 Γἰ{{ου]} 1 6 
Τυροπάθη. Αὔϑι ΒῸΪ1 ἄδπὶ ϑβίοίζεῃ Βοαονιβδίβοιῃ γον ναί 
5011 Α|165 δυΐ ἀθῃ σογδάθβίθη δῆ αρβ. πὴϊΐ ἀρνὶ ἡδοῖ 8]161η]- 
560 Νίαβδραθο ἀθϑβθῆ, νὰ Ἰπηθη ἤθοϊ! ἀὔπκι. ᾿Δαγο βοδβθίζί 
πούβ ον: Βοηϑί γογάνδηρι θ61 ἀθιη Μδηρθὶ ἃη σωφροσύνη ἀἱἷδ 
πο ρσϑίρ Π6᾽ ἀθηϑ ἢ ΟΠ] 6Ι 1 4116 Ξοηβίῖσθ γ] ΟΠ 56 ΕἸΏΒΙΟδὶ 
πη 'ἀϊδ δά!θρθη ἀρ]. ἢ 6νΡ Μδηῃη ἄδγ. φρόνησις οὐδοῖ σύ-. 
γεσις Ἰησοθθη ἰδὲ 561η6 Τρ ον κοῖι τη ἀθηὶ Βενιιββίβθι ἢ 
ΡΟΝ γα! ἀπ πνοῖβοι Μββίθιιησ, ψᾶμ! ἀ16 ΜΙ] 
χὰ βϑίηθῃ ζνθοκθη ᾿ηἰΐ ἰπροηὶ Βοάδοιμί, Ὀριπμθιβίθυ. 5616 
Τιοι ἀθηβο μα θη. ἀπ νορβ ἄμ} 810}. πο τη πο σοῦδάθ 
γορθ, υνοΐδυη ΟΡ. πὰ} ἤοιν ἀθν Ὠϊησα ὈΙΕΙ 0: 56ῖη Ἐπάζὶοὶ 
Βομὰ!ς οΡ. 4|16Γ ΗΙ ΘΓ Ώ135586. σιμὴ Τ οί τ 8561} 5 νου] θυσπη 
ππὶ ηϊβαδιιηρ την γίοκί πὶ Αἰιρο. Μαῃ γυϑρρ]οίομο ἄθη 
ατιπά δαί ἀθ5 Οάγδβοιιθ ΡΠ]. 90 ἢ. ΥΥΡὰ ἀν πδηά[οβίρ Π10- 
πηϑάθ5 ἄἀθη δόλιος Οδυσσεύς φ“656}}1, 50 5ἰπά μεϊάθ Τιιβθη- 
ἀθη πὶ οὶ ἀκ θη Θρθῖη : ϑουδί θη 516 ἴῃ ΟΟΠΠΙοΙ, 50 [ἃ}- 
ΓΘ 8186 Ζιῃ [ἰηΐοῦσᾶησο ΕἸ η6. ῬΔΙίοΙ. 

ΙΪῺ ἀθῃ Δυρθηῃ ἀ65 γο|165 τυῖνὰ ἀθν θοῦ ΠοΙὰ νοὴ 
δομίθιῃ ϑομνοΐ πὰ ον Πὕμου βίθμθη: τη ἢηδοῖ ἀϊθ ΠΟ 6 
Το ἀθηβοΠδ " ἀπ ἀ8. βίαν δ 6] 500 ον ββίβοιῃ παι γ!οἷ θ6- 
σρηῦθοῦ ἄθη ΟΠ θη [,οἰδίθησθη. θᾶροσθὴ ψ]γὰ τηδη ἄδῃ 
φρονοῦντα Α15 [Ὧν ππά οι: ΚΙυρο Ἰϑἰομὶ ἘΠ Ί ΤΤΟΝ απὰ Ζαχη Ν]58- 
Ὀγά ἢ ἀον ΚΙΆΡΙ ΘΙ αϑηρὶοί τηϊΐ ΞοΒοϊϑὴ Αἰρθη Δη86η6η. 80 
ψιγὰ Οάγβϑοιβ, ἀθγ ἀθπὶ ΠΟΠΙΘΡΙ ΒΟ 6 ἢ Ἔροβ, ἄθι ϑορἤοΚΊ65 
ἰγοι Ὀ]ειθί, [468] οἰπμθβ βσᾶηζθη ΜΝ Πη65 ἰϑί, ἴῃ βρᾶϊίθιν Ζοὶϊ 

ΟἸΠΠΠΙΘΙ ΠΠΘΠΓ 815 ὉΠΗΡΘΟΠ ΟΊ ΠδηΚοβο θὰ δαυίσοίαβϑί, [Ὦγ 
Αἰᾶ5 ἀδρθθθῃ νὰ αἴθ ΒοΡΓΒΟ θη ἀρ ὙοΙΚβϑίϊμηπηθ πἰο 1055 
δα Αδρῖηᾶ, ψ]6 ΟΡΘη Ὀοιηονκί, βοηάθιῃ ον ἴῃ Αἰμοη ἀπ 
ΑΙ] γᾺ}}. 80. 56Π)ηΐ 510} με] ΡΙδίοη ΑΡ0]. 41 Β δοκγαίθβ Ζζὰ 
ΔΑἰαβ ζῖιι Κοιηηθη ππὰἃ ΜΜ6Ὶ βοηβί ΠΟῸἢ ἀπγοῖ ἀΠσογ ΘΟ 65 ἀος 
ΤΙΟΝ ἀπ θυ σορδηρθη 561; ἀϊ6 ΑΘΟ]ῸΓ ἴῃ ΤΥΟδ5 ΘΡ ΖΗ] θη, 80} 
Οἀγδβθαβ᾽ ΒΟ ΠΡ οἢ. βοίθη ἀϊὸ ΥΥ̓αθη ἂη Αἰάβ᾽ αγᾶβθιηδὶ δΔη- 
σοβομνοπηθη, Ραι5. 1, 8ὅ, 8; Μῖ Αγ βίοι! ψἱρὰ ἀϊθ ᾿Αρετά 
ἴῃ δἰπθιι Ρᾶδη δηρογθαοί: σοῖς πόϑοις -Αχιλεὺς «Ἅἴας τ᾽ 
“Αἴδαο δόμους ἦλθον ὑἀπὰ οἷπ ννδΒγβομθι μ!οἢ. γοπ δἰ ῃθπι 
χενοτάφιον δα βα]Δη}ῖ5. ΘΠΓ]Θη68 ἘΡ᾿βγάπηπι ἱπ ΑΥΙβίο ο] 6β᾽. 
Ῥορίοβ ἰδαίοι: 
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δ᾽ ἐγὼ ἃ τλάμων ᾿Αρετὰ παρὰ τῷδε χάϑημαι 
Αἴαντος τύμβῳ χειραμένα πλοχάμους, 

Ἁ ΒΩ ΄ ΄ [4 - 

ϑυμὸν ἄχει μεγάλῳ βεβολημένα, οὕνεχ᾽ ᾿Αχαιοῖς 
ἃ δολόφρων ᾿πάτα κρέσσον ἐμεῦ χέχριται. 

Απάθγρ δαὶ (16 ἃἰία Ροθϑίθ θη βοῃιθάθῃ, σνθ] 6. θοῖἊ6 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘἢ. ἴῃ ν᾽! οΠοὺ διυιαίϊοη. οοη Γαδ γοπὰ χὰ ΠδΓβί6]- 
Ιπηὴρ Ὀγίησι. θ Θηἰβομοιἀθηάθη δ οι Καιηρί θ6ῖπὶ Ὑ αθη- 
ΘΘΙΊΟ Ἰϊδσὶ 815. ὙΟΥΒΡΙ6Ι ἀθι ΠΙΠΡΚαιηρί ΖΝ ]8οΠ θη. Αἰὰ8. ππὰ 
Ο ἀγϑϑθιι8 μοὶ ἄδθη 1,6᾽ ΟΠ θηβρίθιθ ἀ65 Ρδίγοκ!οβ 1]. 23, 708 ἢ. 
γΟΓᾶ5, ΜῸ ΔΟΠΠΠΠΘιι5, ἀδιηϊΐ ΑΙᾶ5. πιο χα βίζί ἄθη Κὐπβίθῃ 
ἀ685 Οάγββοιιβ ΘΙἼ1686, 488. Ππθοη ΔΡΌΓΙΟΝΐ ππὰ νίκην ἀμφο-- 
φέροισιν ΖΌΒΡΙΊΟΝΙ. ΝΟΙΙΠΘΓΙ ἀΡΟΡ ΓΟ ΠἘπ ἀθπ Αἰαϑ Π᾽ομ 6488 
πη ΡοΟΙΥΡΟΙ 65. ̓ π ὅρθ6"- ππὰ Π᾿βοιϑυν ιν. ΑἸ5 τηδὴ βρᾶϊ(διν 
ποῖ Ηδκίουβ ΕΔ} ζὰπὴ ΑΠρΡΙΠὮ σόσθη ἀ16 δίαδί, βοῃγοιίθη 
ψῸ] 6, να 6. φυνἸβομθη ΔΟΒΠ]Θ5. ἀπά Οἄγββοιιβ θοῖπη ΜΔ}16 
ϑοβίν θη, ΟὉ τὴ [η10 (ἀοννα!]ῦ οὐδν [1581 χὰ δου ϑθῆθῃ 
5016, οἷη γνεῦχος, 6 Ομ θ5 Πειηοάοκοβ Οάγ55. 8, 75 βίποι τππὰ 
ἀθβϑθὴ ἤπμηη ἀδιηδ]5 Ζιπὶ Ἠ]πημη6] ἀν ᾶηρ. Ζιιπι ΘΠ] 6 ἢ 
ΒγΟΡΘΓοΡ ΤΙΟ] 85 τηδοῇόη ἀΪθ ΑἸίθη, ἀὰ ἐϊ6 {{|Π61}6 ἀθν Νϑη- 
50 Βο  νδηκίθη, οηϊννθά οι ΝΘΟρίοΙοη05, 45 ΕΡΘΗθ1ἃ ἀ65 
γαΐογβ, οὐδὺ Οάγδθβϑιβ, νοΐ. χὰ ΡΠ]. 1434. 16 ἰΓο]δη βο ἢ 
5896. [1655 θη ΠουΡΠ]Ομδίθη Ποίἄθη (61 νἹ [60] 10 Π 6 Μγνμ]4ο- 
“6. πΠίΘΡσΘ θη, Π80] ΘΙ ΌΒ56η ΤΠδίθη. πηὰ 1, Θ᾽ θη ἱ τπη- 
βίο Ἀπ: Οάγββθιυβ, ἀον Πεϊὰ ἀθγ ΒΘ ῃγθηάθη πη 
μᾶπάο!γο  θπάθη [6] σον 465 Νογάινθβίθηβ, Ψ 4 ἄου ΘΠ 10Π6 
ἘΤΟΌΘΓΟΡ ἄθι γοϑία απὰ ϑοδησίὶ ΘηᾺΠ 10 ἢ πὸ [6 ον νἀ πησ 
4|ΠὸΓ Οοίαῃγοη, Ὑο]οοκαησοθη, ΗδηηηηἾ8556. ἢ 618 ἡγε ἰλαίνν, 
Ηϊορα. {τ ὁθῸη ἀἰὸ οἰ βοὸπθ ΤΘηἊ6ηΖ ἀθὺ ΠΟΙ ΘΙ ΊΒΟΠ ἢ 
Ροοθϑῖίθ υππὰ ἀθι Τιασδάϊο ἀθ5 Ὁμηρικώτατος ἸΙΘΥνΟΙ, ἀ885 
ἀογ. 5: {10} Πόπορο διαηάραηκί σοίαβϑυ ἰδ, ἀ88585 ἀθηὶ (οἰδί 
ἀθν ουζιρ νον ἄθῃ Εὔνροι. σοσοῦθθη ψιρὰ ἀπ ἀ885 ἀδ5 
ἸΘΏ 50 ἢ 10} Μδηρο! Πα [6 σοιδθ 8ἃηὴ ἀθὴ ηδοῖ) ἀθιη ϑοιηθὶ- 
πθη ἔὕρι!6 1} 6 ὙΟΙ Κοιηπηθηβίθη νου ΠΔι 0} νυν". ϑοηδοῇ 
τηιιβϑίθ ϑορΠ 165. βϑίηθη 80} 16] 5οηθη Αἰᾶ5θ ἀθπὶ Ὁ 5565 
Ὠϊηϊδηβοίζθη. 

16 Διυβράᾶησο μδ᾽άοι" ΠΟΠΊΘΙΊΒΟΠΘη ρθη 51π4 σον 556- 
Πηᾶ556η ἱπὶ Αἰὰβ 465 ΘΟρἤΟΚΙ65. νοῦθπάθη. [Ι͂ἢὼ ἀον [Π|ἃ5 
νγὰ ἀδΔ5 ἀμ ἈΟΘΠΊΠ]Θιι8 ἀηροίμδηα {Ππγ ἢ σα ῃγοη ἃ σοθιν, 
06. θη νϑυῃᾶγίοίογ, ἀσγοῦ ἀϊθ ΝΙΘάθυσ 6. 56 1ΠηῈ Ὁ 1,8 Πη45]6 8 
πολύ μοι οί. ζΖογη νγὰ ἀαγοῖ ἀϊ6 δ αομς ἀδν Ππηδίᾶπά 6 
ΘΟὈΓΟΟΠΘΗ : 6᾽ Ιη1185 ἄθη Ρδίγο [05 ΠΙησοῦθη ἀπά 41|16 αἸο85- 
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{παΐθη πηρσοδοῃίοί Πηάοί ον δἰπθη [τ ποη Ποϊάθηίοά. Οἀγϑδ- 
5615 [γι ἀ1ὸ ΒοΙασθγιηρ ζὰπ Επάθ πη ἀβρουνιηάθι 8116 
510} ἴΠπὶ Θη σοσθη θη θη ΗΠ ΘΓ ἢΪ556. θ6ὶ ἀπ ἢδΔ0}} 46 
ἨοΙ ΚΘ ἢν. : 

ΑἸ) ΑἸὰ5. σϑῃ! πηΐον Ἰῃ “561 Π6} ΘΒ ΡΠ η δία ΠοΙζ, πΙ 
οἴηθ. ΠΟΥ] ΟΠ ΝΑΟΏΡα : ἀ65 Ογϑϑθ85. ᾿η ΘΒ] 106 Πὰἢ- 
Πη5 σοσθῃ ἄθη σοί θη, ἀἸ6 ν0}}] 86 Αηθυκοηππηρ ἀ65 ἰο04- 
ἴθη Κριημάθθ, ἃ. 1 ΠΟΟΪ Κα} νΟΓΠΘΙΡ νάϊ ῃϊσ ΔῈ ἤθη 
ΠΡ Θοίγδοθίοί, δέ ἀϊὸ Πϑομ σας 46. τ] ΟΡ] ΟΠ θη 
᾿π βοῃθ! ηρ πῇ ΔΙ ΡΙΟἢΐ πη ἀ6ν. [16 })}6,. ἀ16 11 ΑΙπθη6 
ΒΟ θη Κῦ: ἀον δῖος, ἄδθῃ δ [ὧν Αἰὰθ. ουκᾶιηρ Π, 15. ἀ16 Κγροπθς 
561Πη6 1 δίθρθ. Αἰᾶβ οὐ] οἷη ΘΏΓΘηγΟ]]65 Βοργ ἃ) η158, (85 
11 ὯΠ’ ΠΟ ΘΓΖΙΟἾ 611 οο.105 Ζὶ νου Κύμη ἀγοῆϊθ, πηὰ 
ἀ16. γο]] βία Απθυ θη 561η65 θΘ βΘΓΘη 56108., ἀ6ΠῚ ΘΓ ΠῈΓ 
[ἂν Κι ζο Ζ611 510} ἢαίίθ δηιΓοηάθη ὔηηθη. αν ἀ85 ἴν- 
{Π61} τὼ ΑΙ ησΘΡΊΟἢΪ, 50. ΠδΡῚ 65. ννᾶν, «06 σρυθοῃΐ, 4ἃ 68 
510} ττῇῷ Εἰ οΙ ἀπηρ χὰ ἀπηβδίθη Εἴηθβ ῬΓΙΠΟΙΡ5. Πᾶηάθ} 8 
πὴὰ ΡΔ}1ὰ5 ϑίγαίθ ἀθθθ τηι55ΐ6, 50. ἢδι ΒΟΡΠΟΚ]65. ἄθη (οη- 
Ποῦ χὰ ΘηΠ ΠΡ Βογαπίρησ θοΙἄον Ρδυίθι θη χὰ 50} ] ἢ ίθη 
σον δῖ. [ἢ 1,606 νὰν [ἅν ΑἸᾶἃ5. Κϑῖίηθ Αβϑ] θ  οπηρ ἄἀθηκ- 
θᾶῦ: ἀ16 σἄῃί! οι 8 νυ βο ἢ θη Π δι ἀθΡ. θοιάθη (ΠΥ κί ΓΘ 
5.6} ἀὰ5 πᾶι!σο ΟΠ! 6 65. ΑΙὰ5 δ! Οαάγββθιθ ΓΟ ΐ 1085 
ΤῸ}: οὐ 15} νύ] Πσ δι5856. δίδηθθ, ἄθὴ δηδοῦβ σραγίθίθη 
Οὐἀγϑϑθιβ. χὰ νϑυβίθηθη, ἀἃ δι ΖΒ θη νορβίδ 961 ΒΘΓΘΟΠ- 
ππηρ- απ πἰΟΠἰϑυν ἀγάϊσθη Ταιρ κοη ΜΗ] ΘΓῸ5. Κοπηῖ. --- 

αν ἀἴ6 Π,ηἀδ]θαία 465 ΠΙΟΠίοΘΡ5. Πδίιθ. βϑῖη ἢ γϑίηᾶ δ ἤθη 
Ῥοβομάθγοῃ ἤρθὶΖ, 50 [6 Γ ΑΙὰ5. πηΐο γ. ἄθη 1η ὅδνΡ ΠΠ|ἃ5 σ6- 
[οἰ ογίθη Ἠθροθη ἄδν δἰ ηΖΙ9 6. γνῶ, ἀθη ἃΪ6 ΑἰΠΘΠΘΙ 45 ἄθῃ 
1ΠπυΊσθη θοίγδοιμ θη. ἀπ 6. 84] Δ 18 νὰ 'π| Ο]Κ ΒΟ Δ 6 ἢ 
5611 πηγογ 6 η ΚΠ Π0Π 6 Ζ6 10 δησ τη1{ ΑΙΠ 6 νουρθαηάθη ὑπὰ 5611 
ΚΙΘΙΒΊΠ 6 η65. ἔστὰσ ἀἰ6 Αἰδη! 5.6 ῬΏγ]6. ὩΔῸἢ ἀθπὶ 5882} 1580}}- 
Δί 5 μη Ηδγοβ, ἄθιη ἀστυγείτων χαὶ σύμμαχος Πενοά. ὅ, 
600 ἄθη Νδιμθη. θθυγῸ ἢ) ἄ6) ΔησΘΌ] 10} σοὺ 501]0η οὐον ΒΡ 6]51- 
βίγαίοβ []. 2, 57 οἰ θη θη Ὑ6Υ8 τηδοιθ η8Δη ἄθ6η Αἰὰϑ5 
Ζαη ΠΙΘηβ πη 6η ἀ6. Αἰμθηθι. οη ϑθίηθη ϑδῦμηθη Βαγ- 
φᾶΚοα ππηαἃ ΡΠΠΪαΪΟ5, σνο 6. ἤδο Ρ]ι.. 80]. 10. ἰἢγρ [η56] 
ἄθη Δἰμθηθτη ἀβρογραθθη, Ἰοι θίθη 510} ἀ16 νον ηθμηδίθη Εα- 
Ρϑ["] ἀΘη ΒΟ] ΟΠ ον 80, ψῖο 416 ΡΙβιϑίγαι!ἄθη, ΜΗΠΠδ465. πὰ 
Κιοη, ΑἸΚΙΙ65. ἃ. ἃ. ΥΟΡ ἀ6᾽ Βϑθβοῃίδομς Β6ὶ 4] ΔῊ 18, 
δ ἡν ] 6. 00]. 599 Π]ηΖ16}{, τἱοίθη ἀἰθ ΑἸΠΘΠΟΡ ἀἶ Αἰδᾶ- 
πάθη Αἰὰβ ἀπὰ Τοϊδηηθη 8415 πο οηΔ6 Ποροθη ΠοΡθοὶ υπὰ 
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τ ίθη ἤδοῖ) ἀθπὴ δ᾽65θ. ἄἀθιηὴ Αἰἴδ5 Ἀκγοίμιηῖθη, Ηδογοά. 8, 
θ4. 121. ϑορ!οῖκ!ο5. πὰῖ ἀἰθ56. ρδίοβομθη Βοχζῖσα σ6}118- 
ΒΘ η1Π 0} σριηθῃνε: 416 ΒΟΠΙ ΒΘ. 65. ΑἸὰ5. δἰ πὰ νοῖὴ ϑίδιημη 
ἄἀδν Ενθομίπίάρη 202, ἀ16 510} βΒθῆηθηῃ, (65 παι! σοη ΑἰΠΘἢ5 
ΘΠ οἷν τνϊθ θυ Δη81: 0} 115 σὰ νι άθη 1200 [., ΑἸᾶ5. πἰτητηΐ γοΙὴ 
ΒοΡ ΡΠ Θἤ θη Αἰποη ππὰ δρὴὴ ΑἰΠΘηθΡη ΓΡΘΟΡΈΙΝ ι.. 8. Υ. 

ΤΕ ὕειον 416 ΒΟΠΘΠΠιηΡ: 465 Πνδιηὰβ βδρί 416 ὑπόϑεσις: 
Κριόν ἕινα ὅξοχον ᾧετο εἶναι Ὀδυσσέα, ον δήσας ἐ ἐμαστί- 
γωσεν, ὅϑεν χαὶ τῇ ἐπιγραφῇ πρόςχξιται ὁ μαστ ιγο φό- 
ρος, ἢ πρὸς “ἀντιδιαστολὴν τοῦ «“οχροῦ. «Πκχαίαρχος δὲ 
«Αἴαντος θάνατον ἐπιγράφει" ἐν δὲ ταῖς διδασχαλίαις 
ψιλῶς «Αἴας ἀναγέγραπται. Εγϑι Βρᾶ(ογ, ΒΌΠοΙηΐ 65, ναΓ 8 
Ζιιπὶ {Ππτϑ βο 646. νοπὶ  ἴας ““οχρός ἀον Ζιβαίς γοη ἀτγϑμη- 
πιδίκοῦη ΒοΙσείαρί. 

16 ΠοΟΙΙΘη. νου 6 1] !] 6 510} πηίοῦ 16 ἄγοὶ ἄθιη ΠΙΟΠίον 
ζιν γον ἄσιιησ βίο άθη ΟΠ Δι 5016 16" [Ὁ] ΘΠ ἀθυμβ5θη: Ρ Γο- 
ἰᾳασοπΙβί Αἰᾶ8, Τϑυκτοβ. Πουςογα σοπ ΙΒ. Τοκηγηθ588, Οαγϑ8- 
56 115, γ᾽ ΘΙ] ΘΙ  διι0 Μροηθίδοβα Τυιᾶσοηϊδί Αἰπρθηρ, Βοίβ, 
Μοποαοβ, Ασδι]ΘΙΠΠΟΗ. 

[{6 086 Ὁ 416 Ζ61 ἀδθν δγϑίθπ Αὐτὴ 468 ΑΙὰβ 1581 ΠΙΟΠ [5 
ἀθ ΡΠ ἴονι, ΠΟΟΝ ἰάββθὴ 16 δηδρἄβι βοπο Ῥαγοάοβ, 416. 4]}6]η 
γῸη 8.16 ΒΡ Οἰκ] οἸβοῆθη δίάοκοι Π16 1 ΤΘ]η Θοἢ δ] θη ᾿ϑΐ, [6 - 

ΠΠΘΡ ἀοι βίγθησα Βδι ἀθν Τυπδίον πα ἀϊ6 ΝΥ 8} ἀδν ᾿γγίβοῃ θη 
Μαββ86, δοννῖθ (61 ἄβοῃ 50 ηΠ 6. δου 6 ϑΡυΔΟΠ 6. Καίηθη 
Διο]. ἀ8585 ἀοΓ ΑΙὰθ ζῖι ἀθη ἅϊΐογθηῃ ἤγαιηθη 465 ΠΙΟ ΘΓ 5 
σαμῦνί. αν βρυιιομΐ δαιοῖν ἀθν {Ππηϑίαη 4, “455 15 δυΐ 2 υγοὶ 
δόθηθη, ἄθη ΡΓΟΪΟσΟΒ ππηὰἀ 416 νογ]οιχζία ὅοθηθ, νγὸ Οάγββθιιϑ 

Δα Π, τα] Ζυνοὶ ΟΠ Δ ΒΡ] ΘΙ ΘΓ διι5Ζι ΚΟ η6η ἰϑ8[. ΑΒΘΡ 56 |0 81 
ψὺ ἀγεὶ ΘΠ δι ιΒρ θ᾽ δι [Ρθίθη, γοάθη ΠΡ ΖΜ ὍῸ2], 44 ἴῃ ΡΓο- 
Ιοσοβ Οάνβϑοιιβ, ἴῃ 46 χοάοβ. Το ΚΡῸ5. ΒΟ νθΙσθη. ΆΓΑιΙ5 
ΘΓΘΊΘ 510}, 4855 416 Ζθ!ῖ, ὸ ἀ6Γ Αἰὰβ ϑϑαϊοῃίοι ννρ, ἀ6} 
Εἰπίαμτιπο. οἴηθ8 ἀνθ ΟΠ Δι ΒΡ16 16 8. ΠΙΟΝΓ Ζι [θη ἰδσ. 
ἘπάΠι ἢ [ἄμινῖ ΔΓ οἷπ 9] οί ο 65 Εν ρΟ θη 155. 416 Απογάπιησ ἄθι 
Πιδιηθῃ ἴῃ ἄδη μοί άθη “αἰ δβίθη Ὀρκαυπάθη. [π|Δ ΘΟ οχ Πμδατθη- 
(ἸΔητ|8 δὲ 416 ΠοιμΘη οΙσο: ΑΙ85. ΕἸ οΚίγα. Θ 64, Τγγ. Δημροηθ. 
Τυδοπίη. ΡὨΠ ΠΟΙ, Θ6α. Κο]. Ηϊούνοι πνϑιομ! ἀθὺ ῬΑΡΊΒΙη15. 
ΠιΠ 80, ᾿πβοΐίθγῃ ἀθν ῬῃΠοκίείοβ. ἀθῃ Θεά. Κο]. πδοῆσοβίθ!] 
ἰδ. 16 ἀγοὶ διάοκθ, ἄδθγθη Αὐἰ γι θΖθι ὙΝ 80 ΠΒ.Π 6. 
ψ]556η, Αηςσοπο. ΡΗΠοΚί, Θρά. Κο]., βίο θη ἴῃ ΟΠΓΟΠΟ] ΟΘΊΒΟΠ 6. 
ΒοΪσο. θδιθῦ ἴθ 65 πᾶΠ6. οἵη Εἰθίοίιθβ θ61 θη ἄθνίσδη 
δίάοκθη πὶ 50 ΤΠ6 0} νοι διιβΖιιβθίζθῃ, 415 ἁπάίθγα αγᾶπαθ Διο} 



90 ΕἸΝΠΕΙΤΌΝα ΖῸΜ ΑΙΔ5. 

ἀΔηῖη [ἄγοη πὰ ΜῈ νν βϑ6η, ἦδθ5 ἀ16 Πγδιηθη ἱπὶ ΑΙΓΘΥ Πα 
80} ἀδν ΖΘ. {0]σ6. σαχᾷμ!! πνυγάθη, Ε]η]. Ζὰν Αηΐ. 5. 80. ΝὰΓ 
ἰδέ αἴθ Αῃίβοηθ ἅϊίον 415 Οθά. ΤΎΓ., ἄθιη 516 465. τηγ 506 ἢ 
5:10Π165. ΠΑ] 6. ΠΔΟΉσαβι6}} 56ῖη πᾶσ. ΥΥΙΡ ἡ ὔγίθη ἀθιηηδ 0} 
ἄδη Αἰὰβ 8415. 485 ἀϊίοβδίβ, δ᾽ ῇδν νὸν Ὁ]. 84, 8 θηϊβίδηἀθηθ 
ΞΟΡΒΠΟΚΙοΙβοῆα Ὠγᾶηηᾶ ὈΘἰγδο θη, ὑγ 6] 6685 1Π5 ΘΥΠδ θη ἰϑΐ. 
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ΑΘΗΝΑ. 
2 5Ὰ -» 

“ξὲ μὲν, ὦ παῖ “ΔΤαρτίου, δέδορχά σε 
σπεῖραν τιν᾽ ἐχϑρῶν ἁρπάσαι ϑηρώμενον" 
χαὶ νῦν ἐπὶ σχηναῖς σὲ ναυτικαῖς ὁρῶ 

«ἴαντος, ἔνϑα τάξιν ἐσχάτην ἔχει, 
πάλαι χυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον 
7 Ν ’ ) ε! 2) 

ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχϑ', ὕπως ἴδῃς, 
7...) Ὑ) 27 2 Ρ .ὕ 3 ,ὔ 9 Ὁ , 

εἴτ ἔνδον εἰν οὐχ ἔνδον. εὖ δέ σ᾽ ἐχφέρϑει 

1. 3. ΪπιπΡ 56 6 10ἢ ἀϊ6 ἢ} 
ἀπο 14 56 πη, ἰΓροπά θη θη 

"119 0156 ἈἈπ5Ο6Π]85 δοϑθη 
Βοῖπη ἀ6 (18) τὰ ΘΥΓᾶ ΓΘ ἢ, Τά 50ἢ 
δυθζα[ἅθγοη. Οάγϑδβθιβ ψΙΡα τΐ! 
οἴποια Φᾶἄρον (97) νϑυρ] θη, ψν6]- 
Ομ ἀον Βἄμνιθ ἀθ5 ὙΥΠἋ 65, ἄραι 
6Ρ "θ᾽ Ζι Κοπιπιθὴ 5πο 0, πδοιιδρανι. 
θΊθβον ΟΡ ἀθ5 Ηρ άθη τνᾶν 
ἄσγοῖ ἀ85 ΠομοΓΊβοΠ 6 Εἰρο8 δ556- 
φρᾶρι:- 80. ὕβθυ!} δὺ ταῦ ΠΙοιμθ- 

ει (ο9 Νδοιὶβ ἄθη Β΄ ιοβοβ []. 10, 
50Β]ΘΙ ΟΠ. 510} νου κοι άθι αἷς Καπά- 
ΘΒ ὉοΥ πᾶ0}} ΤΙ͵] Οἀγπ5. 4, 240 {{᾿ 
πη δα νῦ τΐῦ ΒΙοιπο 65 485 ΡᾺ]- 
Ἰαάϊοπ, ἴἄπρι ἄθη Πθ]θποβ πὶ ἢϊη- 
[ΘΓ 116 τι. ἃ. 

5. χαὶ νῦν νοπάοι ἀα5 ΑἸ]66- 
τπηθίηθ δ} ἄθπ ϑρθοίθι!θπ ΕᾺ] δη, 
πη ϑδ΄ηπ6 νοὴ ὥσπερ ἀεί, οὕτω χαὶ 
νῦν οὐοὉ πάρος τε ἀεὶ χαὶ νῦν, 
ἨοΙΠΟΥ. 11. 1, 101 αἰεί τοιτὰ χάχ᾽ 
ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, Κα ὶ 
νῦν ἐν Δαναοῖσι ϑεοπροπέων ἅ- 

ΒΌΡΒΟΚΙΘΒ 1, 2. Αυῇ. 

γορεύεις. γΊο ἄδπι ἀεὶ μέν 
[ἴον χαὲ νῦν Θμἰβργίοις, 50. ΑΘΒ08. 
Αρᾶπι.. ὅ70 ἀνωλόλυξα μὲν πά- 
ΡΣ ΑΝ καὶ νῦν τί δεῖ λέ- 
γειν; Ἰμιοῖδη Πα]. Μᾶν. 8, 1 πά- 
λαι μὲν τὸ τῆς Ἰνοῦς παιδίον 
ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἐκομίσατε; καὶ 
νῦν σὺ τὸν χιϑαρῳδὸν ἀναλαβὼν 
ἐξενήξω ἐς Ταίναρον. 

4. Οἀγββοαβ᾽ 2010 πᾶῖπὶ ἀϊ6 ΜΕΘ 
465 ΟΠ 9] σου 5 συν βομθη ἄθη γογ- 
ΒοθΡρ θη διροίοπ απ ἈΒοϊ θίοη Θἴη, 
ννἀμροπά Αἴας πη ΔΟΙ1]Π16ὰ5 ,ἔσχα- 
τα νῆας ἐΐσας Εἴρυσαν, ἠνορέῃ 

πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν 1]. 11, 8. 

Ἴ. ἐκφέρει, [ἅπτνὺ Ζαπὶ Ζῖ6] 
πη 885, ν8]. ΡΙΗ]. 199. Ο. (. 98. 
1424. Ηΐϊοῦ τἱγὰ Οάγϑϑουβ. 415 βὰ- 
16 Φἄρι. παν δίηθπι δράγμαπαθ νογ- 
Β1Ιο θη, νϑίομο5 ΒΙ]4 προ ἀἷθ 8 
ἀοΡ {βου βργδοΘ. Θηιοηΐθη. Απ5- 
ἀγάοκθ 'ἰπ ἄθη οὐβίθη ἴθ υβθη γ01-- 
Βογθιίθι ἰδ. 

9 
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κι , . γ , ' 
χυνὸς Δαχαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις. 

ν 27 

ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, χάρα 
τὐστάζων ἱδρῶτι χαὶ χέρας ξιφοχτόνους. 

χαί σ᾽ οὐδὲν εἴσω τῆςδε τταπταίνειν πύλης 
5... ..3} ] ; γ ’ 2 ΤῸΝ ’, 

τ ἔργον ἔστιν, ἐγνέττειν δ΄ ὅτου χάριν 
: ν 2) 6 , γ ς 3. Ὁ ΑὉ , , 
σπουδὴν ἔϑου την, ὡς παρ εἰδυίας μαϑῆης. 

ὈΔΥΣΣΈΕΥΣ. 
3 μ᾿ -»“Ὕ 

ὦ φϑέγμ᾽ ᾿ἄϑανας, φιλτάτης ἐἑμιοὶ ϑεῶν, --- 
» τὴ 

τὸ ὡς εὐμαϑές σου, χἂν ἄποπτος ἧς ὅμως, 

φώνημ' ἀχούω χαὶ ξυναρπάζω φρενί, 
χαλχοστόμου χώδωνος ὡς Τυρσηνιχῆς" -- 

8. 16. ΔηρΘΌ] 10} νὸπ Πυπά ἀπά 
Ἐπ Ο]15 δἰδιππιθπάθη Παπάθ 46. ἰἃ- 
Κοηΐϊβοιθη ον ππὰ ΠΙΡίθη δ ἄθμι 
Ταγϑοῖοβ ὑνλν θη ννθρθη {ΠπΠ 1 61 Θ0}}η6]- 
Ἰρκοὶῦ ἀπά ϑρ(νκνα νογύ μη. 8:- 
τιοηΐάο5 ΘΙ} Π6}}}} κύνα ᾿Δμυχλαίαν 
415 Μίυϑιον ἀ6ν" ΒΟΙΘπάΙρ κου, ἀπά 
Ριπάαν ΠΎΡΟΡΟΙ. 9. τᾶμι ἀνέ Ταῦ- 
γέτοιο “άχαιναν ἐπὶ ϑηρσὶ χύνα 
τρέφειν, πυχινώτατον ἑρπετόν. ἢ) ἃ- 
ΠῚ ἀ16 νυοἱοοος ϑραρίαο οαἰμέϊ νιν. 
ἄρον. ὃ, 405. Πονὰϊ. Εροά. 0, ὅ, 
ϑθπις αμάαα αὐἱάμηιψηο [6746 Θὰ 
ΠθΟ. ΗΪρμο]. 956. --- 6)». εὖ σε 
ἐχφέρει βάσις, ὡς εὔρινός τις βά- 
σις (ἄ. 1. εὐόσφρητος πορεία) κυ- 
γός, ἱπάοιη ἀὰ5 Θἰροη! 0} χὰ χύων 
δομῦγοπαθ Βρἰπβόίοι 510} ἃη βάσις 
ΠΡ ΘΒΟΙ]Οσ50η ᾿ᾶϊ, χὰ 0. ἢ. 1870. 
10. ξιφοχτόνους, 2ὰ ἀθηκθη 

φόνῳ, αἵματι (στάξων), νϑὶ. 089. 
14. Ο ϑυΐπιπι 6 ἀδ. αι ὐπεῖνα 

-- ἄἀδππ. ἀοίηθη ΚΙδηΡ 6᾽- 
Κοηπο 10 ΠῚ ΘΡ ἀδαν ἢ 
(χ ἂν ἢ ς αἰ!ροιμοῖα, πἴολ! χε εἰ), 
Ἰηδρϑδὶ ἀπ ἂὰ οἷν τὴ ΟΊ π 6 ἢ ΒΊΙΟΚ 
οηλγάοκι 5615 --α, ἅπ οὶ 161 
δο.6 ἴθ οἴη Βοιηάθ (2) 
πᾶν, 16 ἀπ ΡΙΟΠ ΤΡ ΟΥ̓Κ ἃπη- 
τ651. Αιπθηθ, ἀϊθ βοῆοη ἰᾶηρθ ἄθη 
Οάγδβθιιβ "Ρορ] λοι (96), μάν 1Πη 
ΡΙ Ζ] 10} ἀηρογοίοι, 6Π6. δΡ' ἴῃ γῈ 
(ἀδροηνν αν! ρον ἈΠ}}" δονγογάθῃ: νγ 61] 
ΡῸΡ αἴθ διίπηηθ ἢ 516 10}} 56 ΄η6 
δομαϊζροιν ἢ νορρᾶϊῃ, 50. τα ΟΡ 

Γρουδῖς ἀθονγάβοιν ὦ φϑέγ μ᾽ ̓ 4- 
δας, (0. (α. 808), υπᾶ [ρ᾽ σὰν 
Βορυυη πη ἀἸ 056} Ῥεβιἠμτδα Απ- 
646 Νἴηχα ὡς (16 ον πο} γοοᾶ- 
νθη γάρ, ἮΠΙο5. 608 5αρὶ Θάγ8- 
5ρι5: Δέσποιν᾽ ᾿Αϑάνα" φϑέγμα- 
τος γὰρ ἠσϑόμην Τοῦ σοῦ συνήϑη 
γῆρυν.) εὐμαϑές σου φώνημ᾽ ἀ- 
χούω χαὶ ξ. φρεν { (βΙ6ἴοι. ΕΙΣ 
νυν ρᾶθ 10ἢ)]. ἀθῖηο 1 δΥπηιη6 σ᾽ 6 1 5.15 
ἴηηο. ΨΜΊ ἀᾶὰ5» ΟΘἢΡ ἀξῃ μ6]]6η 
ΚΙαης ἀθὺ Βγοιμμθῖθ νϑΡη 1). 
Μὶιὶ χαὶ νῦν μεοβιᾶπρι ὃν 
ΑἸμθμόβ Βομβδυρίαηρ ὁ. -- 
πτος, ἀπ᾿ ὄψεως, ἀπ ὀμμάτων, 
ἃἂιπ 5 ἄθδ ΒΙΙΟΚΟ ν ορ,, πη510}}- 
νὰ», Ὁ. ἢ. 1602. ΡΙΗ]. 461. ΕἸ. 1489, 
ΥΩ]. Β1η]. 5... 8. 1ὴ Εν. [}}ν. Τ ΔΓ. 
1414 5851: Αἰδοπο 56108., ἴη ἀ6 1} 516 
ἄθη δρ ΓοΡηΐθα ΟΥΡδβ 65 ΔΩΒΡΙΊΟΙΣ : 
κλύεις γὰρ ἔσω καίπερ οὐ πα- 
ρών, ϑεᾶς. ΝΕ]. Εν. ΗρΡρ. 88 ἢ. 
πη ἀΪ6 ἡβιολδαν ον νον . 0. Β. 
1925". 

11. θ΄ Κυπριίον ρθη ΕΠ ΡΒ ΚΟΙΡ 
σα] θη [ἀν ρῆ πον ἀθν Ιδυϊδηδη- 
ἄθη ρχαγοηθῖθ. (16 πδοῖ ἀ6Γ. 
γνοίη Μύηδπηρ χώδων φοηδηηί), 
ἄθγοη ἀϊὸ ΤΡΆΡΙΚΟΡ οἵ ΘΡνν ἅ!ηΘη, 
ν]θ ΑΘΒΟΠΎ 5 Ἔα. 5351 ἡ διάτο- 
ρος Τυρσηνιχὴ “σάλπιγξ᾽ Υπέρτονον 
γήρυμα φαινέτω στρατῷ. Ἐν. 
Ῥμοθη. 1393. ΠϑΡδο]. 895. Π Ρ561}6 
Δ γρΊ οι 11. .18,.219 ὡς ὅν: δε 
ἀριξήλη φωνή, ὅτε τ᾽ ἴαχε σάλ- 
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Ν - 2 ,ὕ 3 » ἐδιὴὴ Ὸ ΠΡ. ᾿ - 
χαὶ νῦν ἑπέγνως δεὺ μ᾽ τ᾿ ἀνδοὶ δυςσμενεῖ 

-- ΡῚ , - 

βάσιν κυχλοῦντ᾽, Αἴαντι τῷ σαχεςφόρῳ. 
- Ν Ρ᾿ »Φ 2, υ , ’ 

χεῖνον γὰρ, οὐδὲν ἄλλον, ἰχνεύω πάλαι. 
- ων “ ωὦἜ 2 

γυχτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆςδε πρᾶγος ἀσχοττον 
ν , 7 

ἔχει στεράνας, εἴπερ εἴργασται τάδε" --- 
μ. Ν 2 Ν ’ Ξ 2 2 ,ὔ 

ἐσμεν γὰρ οὐδὲν τρανές, ἀλλ ἀλωμεϑα" 

χαἀγὼ ᾿ϑελοντὴς τῷδ᾽ ὑτιεζὺυ ἦνῳ. --- αΥ οντὴς τῷδ᾽ ὑπεζύγην πόνῳ. 
Ἂ ’ Ν 7 , ς ᾿" 

ἑφρϑαρμένας γὰρ ἀρτίως ξυρισχομεὲν 
, ς , Ὶ Ν , 

λείας ἀττάσας χαὶ χατηναρισμένας 
ἐχ χειρός, αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις. 
τήνδ᾽ οὖν ἐχείνῳ πᾶς τις αἰτίαν νέμει. 
χαί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰςιδὼν μόνον 

-- , Ν , ᾿ 

πηδῶντα ττεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει, 
, 2 , . ,ὔ ἌΝ Ν 

φράζει τὲ χαδήλωσεν" ευϑέως ὃ ἐγὼ 
ΤΆ Ν , 

χατ᾽ ἴχνος ζσσω, χαὶ τὰ μὲν σημαίνομαι, 
Ν 2 ᾿) , 7 Ψ"ὕἷ { - γ᾽ 

τὰ δ᾽ ἐχπέττληγμαι, χοὺχ ἔχω μαϑεῖν οτου. 

σιγξ, Ὃς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ γέ- 
ψετ Αἰαχίδαο. 

19θ. τῷ σαχεςφόρῳ, νδδθῃ 
ἀ65 σου σοῦ ΘΟΠΙ 465 (512) 1]. 1, 
219 [ἴ., ννοάμπγο! ΟΡ νοη 6} 5011η6}}- 
(ἄβδίροη. [οΚΡΊβο θη. Αἰὰβ, ΟἸ]θιβ᾽ 
ϑοΠη, ππϊουβοθάθη ννἱτ. Ζὰ ἀϊ6- 
56 ΕΠ ρθηνν ἃ δ] 46. 416 μάστιξ 
ἀδ5. βράϊοι ἃ]5 μαστιγοφόρος μ6ῃ- 
διιδί οι θη άθη να! ηϑιπη θη Ἠρ]άθη 
οἰπθη φΡθ]] θη δα ξιονεε, 

21. ἄσκοπον, ἀπ ΚΙ] ἄγ Ὶ 6}, 
ἄἀυηκο], ἷν Βοχαρ δα νυκτός, 
γϑ]. 40. νοη ον ἃἂη [ο]6}. θά. 
4ἀ6Ρ Αὐῇονράογαης 12 Γ 

29. 1]. 2, 480 ἡμεῖς δὲ κλέος οἷον 
ἀχούομεν οὖσέ τι ἴόμεν. 

25. γάρ Βδ6 1} ἃυ} 21 πρᾶγος 
ἄσχοπον ἔχει περάνας πυνΐοκ, ἰη- 
ἄθιῃ 23. 24 χιν" πᾶμουι Εν] ἀπ! ΡΠ; 
νου εἴπερ εἴργασται τάδε (ἀ ἃ 5 
ΒοΙσ απο, Αηϊ. 229) ἀϊθηθη. Μᾶπ 
Ἰνδδὸ 6 ἀΔ8 ν]θυἸΠ] 1 γάρ 5εῖϊ 20. 

71. κ χειρός, νοΥΝ ἡ ὁπ 86. δη- 
πᾶπά πἰπροδίροοκι, πολ νοη 
νυ] θη ΤΊ] ΖΟΡΓ βδθη, 16 ΠΙν- 
ἴθὴ ᾿ᾶϑϑι. 500}. πἰροιηον δι. 56 
(291), νγὸ}} 516 βδοηϑδὶ ἄθη Τμᾶϊοι" 

πἄτιθη γοργά θη Κὔηπηθη. δ ἐπ ε- 
στάταις νΕ]. Ο. ΒΕ. 1038. 

28. διδι γέμει [μἅ}. 
72: 1. 

80.πη δᾶν πεδία, ἀϊ ΒΡ 6 ἢ 6 
ἀὰτ 5 ἄτι 6 π, ν»16 84 διφρη- 
λατεῖν τὸν οὐρανόν, γΕ]. 104. 

81. φράζει τε κἀδήλωσεν, 
νογκιίπάροι απὰ σὰ ἄδπη ἀϊ8 
πάῃ οΡοη πμπϑίᾶπάο ἃηῃ. Ὀνᾶ- 
56η5 ΠΟΘ ΘΠ 0}, ννθ πὶ. 400. 

39. ἢ, ἀπ ἴχνος ἄσσω, νϑῖ. 
60. 20. --- σημαίνομαι, τεχμαί- 
θομαι, 16 8 ὃ 16} πὲ 1" 88, ἐξιχνο- 
σχοποῦμαν 9971. Οάγδδοιβ οὐ Κϑηηΐ 
ΕἾΤ ἄθη ΡΌΡΘη, ἀἃ55 Αἰὰϑ 46} Τηᾶ- 
ἴθ} ἰδ, 086} ἄθη ανὰπά 465. νυν ᾶ]η- 
5 ηησθη. ΘΟ] Δο ίθη5. ἀπά ΕΌΡΡοΙ- 
"δηὴ5 ἀδθν ΤΏΪΘΡο οὐκοηηῦ ΟΡ Ι0Β 1 
(τὰ δέ), θθνον 1 Αἰπθηρ ᾿δ]θιρί. 
-- χοὺχ ἔχω μ. ὅτου, ὅτου 
μάϑω ταῦτα, νν685}}8}}} ἀπ τ} 56- 
γάρ γϑολ} ΚΟΙμμδί, νρ]. 378. )ὰ5 
γα 1086. διδπηθη δ, Θά. ἀνάοκι 
510}. ἴῃ ἀδ6νΡ. 61 ἄδη ἅϊθρθη 16 }- 
ΤΟ 56] 16 πθη  Ρ Ἰπἀπηρ πὶ ἄθιη 
ΙηΓ. ἃι5, τν 6155 πο νη ἡ 61ὴ 
ΘΡΓΔΙΓ θα, ννῖο ἐν ἀπόρῳ εἶχον 

9 Ὲ 

Α τρέ- 
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χαιρὸν δ᾽ ἐφήκχεις᾽ πάντα γὰρ τά τ᾽ οὖν πάρος 
ϑὅταά τ᾽ εἰςέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί. 

ΑΘΗΝΑ. 

ἔγνων, Ὀδυσσεῦ, καὶ πάλαι φύλαξ ἔβην 
τῇ σῇ πρόϑυμος εἰς ὁδὸν χυναγίᾳ. 

- 
2 

ἢ τὸ παρὸν ϑέσϑαι, 1 Κποῖυ πιοΐ 
ταί ἰο ἄο, 716 ἢ6 αἷς Ρα5 φιίθ 
Ῥ}θ7ι567. (θὸνΡ 5001. [185 ὅπου, 
οὐχ ἔχω ὅπως μάϑω, ποῦ ἐστίν, 
ΔΘ. 4485 Αἰδὰβ ἀγίππθη νγᾶνγ, δαίι8 
Αἴῃθπο 9 ἴ. βσοβαρί,) 

94. ΠΕ 10. 218 Κλῦϑί μευ, αἰ- 
γιόχοιο Διὸς τέχος, ἥτε μοι αἰεί 

Ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι. 

ψεὶ. 04. ὃ 218 [ ΡΗΗΠ. 184. ἘκαύΣῊΣ 
τε πάρος ΠΑΊΔΩΝ ΔΆ εἰςέπειτα, 
ὥσπερ πρότερον ἐκυβερνώμην, οὔ- 
τω χαὶ νῦν κυβερνῶμαι, νϑ5]. τὰ 

1912. Δπι. 611. Ὁ 16 ἀὀρθμινανὶ 
νῖρὰ ἄυγο τὰ εἰςέπειτα ΨΟΙῚ 
διαπάριπκιο ἄος πά Ε ος ᾿θζθιομηοῖ, 

80. ἔγνων, σε οὐχ ἔχοντα μἰα- 
ϑεῖν ὅτου. 

91. χυναγίᾳ ἴίααν. Α, ἄϊα ἀο- 
ῬΊΒΟΝΘ, νὸὴ ἄθη ΑἸ ΚοΡη "610 6}8}- 
ἴθπθ ΒΌΓΡΠΙ, 5[αιἱ χυνηγίᾳ. 

99, σοῦ, ννὶθ ἄὰ νρϑγπιυϊμοίοοι. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἢ καὶ, φίλη δέσποινα, πρὸς καιρὸν πονῶ; 

ἈΥΝΗΙ͂ΝΕΝ 

ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

Δθχαὶ πρὸς τί δυςλόγιστον ὧδ᾽ ἦξεν χέρα; 
ΑΘΗΝΑ. 

χόλῳ βαρυνϑεὶς τῶν ᾿Αχιλλείων ὅπλων. 
᾿ ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ.. 

τί δῆτα ποίμναις τήνδ᾽ ἐπτεμπίπτει βάσιν; 

ΑΘΗΝΑ. 

δοχῶν ἐν ὑμῖν χεῖρα χραίνεσϑαι φόνῳ. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἢ καὶ τὸ βοὐλευμ᾽ ὡς ἐπ᾽ ᾿Αργείοις τόδ᾽ ἦν; 

40. πρὸς τί δυςλ., τὰ ννᾶς 
πη} 6 5 Ρ ΊΓΠ10 6 πὰ νρ]. 21. 0- 
ἄγβδβθυϑ γγΘΙ88. ΠΟΘΙ πἰο 5. νοη 
ὙΝ αἰιπβίπη 465 Αἴ88, -- ᾷσσω ἰγδη- 
5:{ν, “νῖο Επρ. ΟΡ. 1427 αὔραν ᾧσ- 
σειν, ξαϊᾷιθ!π, Ὁ. Ο. 1261. 
κόμη δι᾿ αὔρας ἔσσεται, οι. 
ἀϊχϑῆναι. 

41. 8680]. ἐν δ΄. πυνθϑάνε- 
ται, πρὸς τί αὐτῷ χρήσιμον ἣ 
δὲ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν, ὑφ᾽ ἧς 
εἰς χόλον ἤχϑη" τοῦτο γάρ ἐστι 
τὸ λεῖπον τῆς ὑποϑέσεως. 

42. ϑιῖαιι ἐπεμσίπτει πέσημα οὔθ᾽" 
ἐπεμβαίνει βάσιν βοιχζί ἀν ὨΙοΘΓο 
ἀα5 5ἰπηνουνναπάίθ ΟΡ] οι, βάσιν. 
Πὰ5 Ῥυάβθιβ ΠῸ ἀπά 417. 51. 58 
ἴλϑδὶ αἴθ νογρᾶηρθηῆθη Τηαιβδοι θη 
ἴῃ ἴπσθη ἀδιιονπάθῃ ΥΡΚαπρθη δι, 

44. Οάγβϑθιιβ δηἰβοῦζῃ: γᾶν ἄθηὴπ 
ὙΊΡΚΙΙΟΙ ἀΐϊο ἅμνογι ορίο Α- 
δ᾽ δυῖ ἀϊθ Αὐ ΘΙ ΘΙ ΘΟ Ίοι- 
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ΑΘΗΝΑ. ' 
χὰν ἐξέπιραξ᾽ ἂν, εἰ κατημέλησ᾽ ἐγώ. . 

᾿ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
ποίαισι τόλμαις ταῖςδε χαὶ φρενῶν ϑράσει; 

ΑΘΗΝΑ. 
ἱ ψς Ὁ ΤΕ Ὁ ᾽ 5 -“ , 

γύχτωρ ἕφ ὑμᾶς δόλιος ορμᾶται μόνος. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
ΕῚ Ν ’ 2 ᾿ ,ὕ 3 
ἢ χαι παρὲδστη χᾶπι τέρμ 

ΕῚ 

αφίχετο; 

ΑΘΗΝΑ. 
᾿ ἀττ .τκς ; - ΞῚ , , 

χαὶ δὴ ᾽πὶ δισσαῖς ἣν στρατηγίσιν πύλαις. 

ΟΔΥΣΣΕῪΣ. 
χαὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου; 

ΑΘΉΗΝΑ. 
2 ,ὔ 39 , 7 939... -Ὑἢὦ 

ἐγὼ σῷ ἀπείργω, δυςφόρους ἐπ’ ομμασιν 
γνώμας βαλοῦσα, τῆς ἀνηχέστου χαρᾶς, 

χαὶ πρός τε ποίμνας ἐχτρέπω σύμμιχτά τε 
2 ’ὔ ,ὔ 

λείας ἄδαστα βουχόλων φρουρηματα" 

1617 ΕἸ. 3171 ἡ ταῦτα δή με χαὶ 
βεβούλευνται ποιεῖν; 

45 ἐξεπράξατ᾽ 1,811". ἌΡ ΞΕ 
πρᾶξεν υμε|8Ὸ. 501}0]. μὴ λέγε βού- 
λευμα" οὐ γὰρ ἣν βούλευμα. ἀλλὰ 
πρᾶγμα, εἰ κατημέλησα ἐγώ. θὰ 
ἀὰ5 Μοάϊυιη. ἴῃ ἄθηι Ποὺ ΡΟ 6ν- 
Ἰϊοιθπ ϑδἴππθ οἰπ6 Βθἰβρίθὶ ἰδῖ, μθ6 
10} ἐξέπραξ᾽ ἄν βοβοινΡίοθθη. 

40. Νάιμῃ!ο} ἐβουλεύσατο ἐ ἐν ἡμῖν 
χεῖρα χθαίνεσϑαν φόνῳ, Ιη6 61] 

Θά. 5εῖπθ Εγαβθθ (44) δρννοίιορ πὰ 
γν Θἀ 0}, ἀὰ ἢ οἷη 50 ἰοἸ]Κὰ!- 
ἣδ5 νη αρϑίῦοκ κΚαὶπὴ 5] .}]}10}} 
ΕΟ 

41. δόλιος. 80. 56} παΐ ἄδν 
αγο}} ννοβοη ἀθν Ζυγ οκβοίζηπρ ἀὰ5 
ϑοΡδάο γγθβθη 45. Αἰὰθ νου πάρουν, 
4855 6" ἴηι Πα ηΚ6] ἀον ΝΔΟΝ᾿ 5 πο 
ἈδΔΟΙ6 ΒΙπ ΘΡ 511 5 ΓΘ ψν1}]. 
π4 ἄᾶζι μόνος (29. 294) ἴπηὶ 
ττουζίβθη γοριγᾶθθη, δθῖπθ διᾶνκο 
561 πὰ δίαπαθ, ἀϊθ (ξἐβαπιπιμοῖι Ζᾷ 
μονα! ρθη. 

49. δισσαὶ πύλαι, ἀϊεὸ ἀθΓΡ 
δισσοὶ ᾿“τρεῖδαι. : 

δὴ]; δύςφοροι γνῶμαι, 
ΔΙ ΒΙΠἀθν (80η8ὶ δόξαι, ἐγηα- 
ΘἿη65), ἀπΐθν ἄθθθη ὙΥ ποθ ΐ 46 γεν- 
Βίδηἀ ΘΡ]Πορε: 649 δύςφορος ἄτα. 
441 φρένες διάστροφοι. (Εἶηθ 
ΑἸοββα παραφόρους, ἰἴγοΓἅ}- 
6 η ἃ.) 

ὅ2. ἡ ἀνήκεστος χαρ (, β6ἷπ6 
Γ[π81, ἀἴς ΕΓ Ζὰ οὐ οΡ ἄθη, ννο- 
ἀὰνο 6 οἷπ ἀῃ! θη! Γ 65. {Ππρ͵] 0 Κ 
ΘΟΒΙ ΟΡ πὰ θη υνὔγαο. Ὑ8]. 272. 

δ9. ποῖμναι ἀἴ6 σι" ΝΑ] Πρ; 
465 ἤδουὸβ βϑβα! θηθη Προοράρηῃ ; 
βουκόλων φρουρήματα, βου. 
κόλια, ἀἴα δυΐ Βεουϊοζίίβθη βϑννοῦ- 
ΠΘπθη πη4 ποι ἀν εν εἴ! δὰ ἀθν 
νεῖάς ψνᾶγθη, νυρὶ. 140. 115. Ζα 
σύμμιχτα λείας (άἀϊεὰὸ 56- 
π 15 θη Βουϊοι!!θ γθ, Ζὰ 
Απὶ. 1209 ἄσημα βοῆς, νθ]. εἐ»αΐία 
υ͵αγμη}) τ ἄδαστα αἰ5 αναπά 
ΔΗΡΟΒθΘηα λἴηζΖιι. 

4 
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" ὯὩ9 ᾿ Ν ΒΩ , Ψ 
δῦ ἔνϑ' εἰςπεσὼν ἔχξιρε ττολύχερων φόνον 

, ς ".- , 

χύχλῳ ῥαχίζων" χἀδόχει μὲν ἔσϑ'᾽ ὅτε 
. 2 

δισσοὺς «Ἵτρείδας αὐτόχειρ χτείνειν ἔχων, 
᾿ ΘΟῚ ἀλλ ἄν ἐν Ι , - 

ὃὁτ᾽ ἀλλοῦ ἄλλον ἐμπιίτνων στρατηλατῶν. 
- ἌΡ 

ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις 
γ Ὕ,. » μι ε! ’ 

00 ὠτρυνον, εἰςέβαλλον εις ξρχὴ χάχα. 
»ἤὕ Ε ἀδι Υρα ΠΝ Ν -“Φ. ’ ΄, 

χατῦξιτ δπειδὴ τοῦδ᾽ ἐλώφησεν φόνου, 
τοὺς ζῶντας αὐ δεσμοῖσι συνδήσας βοῶν 

, « 

ποίμνας τὲ πάσας εἰς δόμους χομίζεται, 
ς » 3 ,ὔ 

ὡς ἄνδρας, οὐχ ὡς εὔχερων ἄγραν ἔχων. 
θδχαὲ νῦν χατ᾽ οἴχους συνδέτους αἰχίζεται. 

δείξω δὲ χαί σοι τήνδε περιφανῆ νόσον, 
τ .- 2 ’ υ Ν - 

ὡς πᾶσιν -4ργείοισιν εἰςιδὼν ϑροῆς. 
ϑαρσῶν δὲ μίμνε μηδὲ συμφορὰν δέχου 

"ἢ Ν Ν 

τὸν ἀνδρ᾽. ἐγὼ γὰρ ὀμμάτων ἀποστρόφους 
Το αὐγὰς ἀπιείρξω σὴν σιρόφοιψιν εἰρεδεῖν. 

οὗτος, σὲ τὸν τὰς αἰχμαλωτίδας χέρας 
δεσμοῖς ἀπτιευϑύνοντα προομολεῖν καλῶ" 

«ἴαντα φωνῶ" στεῖχε δωμάτων πάρος. 

δ5. Ὀϊ6 πἰοἀ ον οιμθιζοίίθη ΤΊ 6 
ὑγοράθη 415 ἀρροιηᾶμπιθ ἀδῦθοη ρ6- 
ἄδοιῦ ἀπ 416 Πασΐδη ἀ65. [ἰηρο- 
βιγθοκίθη Πουηνίθῃο5 ἀάῃ οι" ΠΡ - 
ΠΟΙ ΘΊΟΙΘ οι ννᾶάο δοηδηῃΐ. 
Μδη βοδοιῖο ἀϊθ ΑἸ ον αιοι ἔχ ε ρὲ 
πολύχ ρων φόνον (5ζ»αϑοηι, ν8]. 
540). 

ὅ0 [. Εἷς Θπίβργθοι θη. 510" ἔσϑ' 
ὅτε --- ὅτε ἴῃ ϑίππο νοη τοτὲ μέν, 

τοτὲ δέ; ἄθιη χυνοίίοη (Ἰιοἀθ. ἰδὲ 
ἄλλοτ᾽ ἄλλον στρατηλατῶν παηϊοι- 
σοογάποι: Αἰὰβ. τνᾶδπηϊθ "ᾶ]4 ἀϊ6 
ΑἰρΙάθη σὰ μαϊΐοπ ἀπά χὰ ἰὐάξθῃ, 
Ῥα] ἃ 561 ὃ5. αἀἴθϑθῆ, 561 65 θῆθηῃ 
ἀον Ἡρου ἄγον, ἱπάρθιη οι" 516 δῖ 
516 βιἄγζίθ. 

00. Αἰμοπο ἴθι ἄθη γάϑοπάθα 
Αἰὰβ. ποοῖν τη 6 1" δὴ ἀπά ἰροῖθὲ ἴῃ πη 
πλϊν ΘΡΑΙΒΆΠΙΘΙ [81 π᾿ πη Πρ. ]ν 0116 
{ιιραγηπηβθη, 16 οἷη φροοίζίθβ 
Ἅγ 14. θῖιον γοάρί 5ῖ6 οι ἀθη βόα - 

1ιοἱ ὥτρυνον, εἰςέβαλλον, ννῖο 115. 
811. 844. ΕΒ]. 119. Αηἰ. 768. 1091. 

61. ΜΙπάοι" δαῖθ Οα6]]|Θη πόνου. 
6π65 δα ρἤθ μι πο (6 ἀοροη- 
542. 

66. ΝΕ]. 0. Β. 1294. 

08. Διοφιθ ἤβέγις ἐϊδὲ υἱγηέηι οα- 
ἰαγμεϊαίθηι [076 ρμμέα. 11. 21, 39 τῷ 
δ᾽ ἄρ᾽ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυϑε δῖος 
᾿ἡχιλλεύς. θοῦ Αοο. ρϑμὸγι. ἅσθοὶν 
Ζι μίμνε. 

09. ἀποστρόφους ἴαϑοι Ῥνᾶ- 
ἀϊοα ιν !50}} ἀὰ5. Ἀθβαθαι ἀ68 αὐγὰς 
ὀμμάτων ἀπεῖρξαι, Ζ.}" 5: [ΘΙ ΘΡΙΙΠρ; 
465 σἀη2!] οι θη μὴ εἰςυδεῖν, πιιβᾶηι- 
1Π6η, ν8]. 5117. Ζὰ Αῃϊ. 881. ΕἸ. 18. 
242. 

1). ἀπευϑύνειν, ἴπ οἷπθ ἀθν 
δονν ὁπ] 1οἸθη θη βοσοηροβοίζίο Β10]ι-- 
ἴπηρ Ιοηκθη, 16 Ηδηπάθ ἃυΐ ἄθη 
Βὔοκοη μἱπάθη; νυρὶ]. θὅ. 451. 0. 
Ἀ. 1184. 
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ΓΑΘΔΆΣΕΝΝΙ ΠΣ. 

τί δρᾷς, ᾿Αϑανα; μηδαμῶς σφ᾽ ἔξω κάλει. 

ΑΘΗΝΆ. 

οὐ σἵγ᾽ ἀνέξει, μηδὲ δειλίαν ἀρεῖ; 

ΟΔΥΣΣΒΕΥΣ. 

μὴ πρὸς ϑεῶν" ἀλλ ἔνδον ἀρχείτω μένων. 
ΑΘΗΝΑ. 

, Ἄ ’ ’ γ τ Ἀ ,! }] 

τί μὴ γένηται; πρόσϑεν οὐχ ἀνὴρ οὗ 
-. 
2 

"»"": 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἐχϑρός γε τῷδε ταἀνδρί, καὶ τανῦν ἔτι. 
ΑΘΗΝ Α. 

οὔκουν γέλως ἥδιστος εἰς ἐχϑροὶς γελᾶν; 
ΟΑΥΣΣΣΙΒΎΥ Σ. 

ἐμοὶ μὲν ἀρχεῖ τοῦτον ἐν δόμοις μένειν. 
ΑΘΗΝΑ. 

μεμηνότ᾽ ἄνδρα περιφανῶς ὀχνεῖς ἰδεῖν; 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

φρονοῦντα γάρ νιν οὐχ ἂν ἐξέστην ὄχνῳ. 

15. μηδὲ-- ἀρεῖ, ἀυθιιαὶίν : 
ΚΊΘἢ Ψ1ΠῚ ἀσοῖ πίοι ΒοΙἝδη, 4455 ἀὰ 
ἴοϊς βοῖπ υἱρϑὶ. Τγάοι, 1188 οὐ 
ϑᾶσσον οἴσεις, μηδ᾽ ἀπιστήσεις 
ἐμοί; 0. Ἀ. 6031. --- ἀοννόμη]τοι 
ἀρεῖς. ΑΡΟΙ ἀἂὰθ α ἴῃ [ππἰ. ἰδὲ 
ἀστομαυβ Ιᾶπρ, νν6 1} ἀὰ5 ἀερῶ ὁοοπη- 
ἰλαμῖνε: ἱπὶ Ὁ. (. 460, 15 ν 6] ον 
5.616 4ΠΠοἷη ποῦθη ἀοΓ ἀπϑυ ρθη 416 
γεγκάγζαηρ 465 α Θγννθβθη νου θη 
5016, ἰδὲ ἀρεῖσϑε Θθθπ|Ἀ}}5. νοὴ 
ἄρνυμαι. Ἠΐϊον παι μὰν. ἀρῆις, 
νοι ΦυοΙἰο ἢδπηά ἀρεῖς, νοῦ ἃη- 
ἄρθρον ἀρῇ, ἀ. ᾿. ἀρεῖ, χτήσει, 
ψὶο δυςσέβειαν χτήσασϑαι, τὰ Αηϊ. 
924. 

Ἴ0: μή, πᾶ}. 
ἀρχείτω μένων, 
συ. π. Ἰυοῖ: 

ἕξω χάλει. 
ζὰ Απι. 540. 

1. τί μὴ γένηται, μὴ τί 
γένηται φοβεῖ; ἘΠ. 1210 τί μὴ σου- 
ἥσω; Αἴμποπο, ἀϊὸ Οάγθδβοιιβ᾽ Ζὰρ- 
Βαΐρκοις Βδβο νυ ομ ἰδ θα Ψ11, ΓΡαρὶ, 
γγᾶ5 ΘΙ" Οἰσθηι! οι ὈΘἰάροιί 3 μὐϊ 

ἄσοοι Αἰὰς ἄδυβοὶθο, ἀθν οὐ" [ΡΠ 6" 
δονγοθθη, νὸ Θά. νοῦ ἴππὶ πἰοδΐ 
δοθαηρὶ πὰΡ6. Οάγββδοιβ βϑιῦ δυΐῦ 
ἀ16 Βγαρο πἰομὺ οἷα, βοπάθγπ ποθι 
ογν ον, ΑΙὰ5. 561 δ6ῖη Ε'ο1 ἢ ἃ, 16 20 
νυν [ράπου. [ἴ{π 50. 16 }}}, πηρὶπξ 
ΑἸ θπ6, 5016 50 ἀὰ ἀἸοἰϊ ἄαηη ἤρθαθη, 
γνθὴη ἴον ἀν ἀἄθη Βοῖπά ἴῃ 5θ πο 
θοι  σαη ς᾽ Ζοῖβθη νν1}}}. ΑἹς Θά. 
ἀϊ6 565 Δ] ηΐ, ουπα α  μ]ρ} ἢ ΑἸΠ 6 π6 
ἀσγοῆ Ηϊηνν οἰδιηρ ἃ Αἰαϑ᾽ ἴονι- 
ἀδαουπάθρ νου θη ἀπ, ἴῃ ΘΙ ΟΠΘΡ 
Ι' ἄδη Θ 4. πίοιμῦ οἰππια! 56 ἤθη 50116. 

80. [,Δπν. ἃ εἰς δόμους, “νοζὰ 
τηδῃ κεκλῃσμένον δὰ ἄθηκοπ Βᾶϊ6, 
νυ Εν. ρ. Ταιν. 604 εἰς ἀνάγ- 
κην κείμεϑα (πεσόντες). ΠΟΙ βομοῖεὶ 
76 π65. πὰ ἰΠΡῖρ ἅιι5 εἰς ἐχϑρούς ἴῃ 
ἀθνῦ νογίβρθη Ζθ1]6 φθηϊβδίδπάθη Ζὰ 
βίῃ. 

ἐξίστασϑαι, ἂὰτ5 ἄδπ 
γερο βμθπ, ψῖθ αὐθ),5 47" ἵπὶ 
δίππο νοῦ αἰθοζίγα76, 7.6 {1|8.62»6 πιῖξ 
ἄδθμι Ἀδοιιβαϊίν, Ζ. Β. τὸν χίνδυνον. 

Ἴ0 

80 
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ΑΘΗΝΑ. 

ἀλλ οὐδὲ νῦν σὲ μὴ παρόντ᾽ ἴδη πέλας. 
Ἐκ τὸς τρυνα οτος 

πῶς, εἴπερ ὀφϑαλμοῖς γε τοῖς αὐτοῖς ὃ ὁρᾷ; 

ΑΘΗΝΑ. 

85 ἐγὼ σχοτώσω βλέφαρα χαὶ δεδορχότα. 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

γένοιτο μεντἂν ττᾶν ϑεοῦ τεχνωμένου. 
ΑΘΗΝΑ. 

σίγα νυν ἑστὼς χαὶ μέν ὡς κυρεῖς ἔχων. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. " 

μένοιμ᾽ ἄν" ἤϑελον δ᾽ ἂν ἐχτὸς ὧν τυχεῖν. 
ΑΘΗΝΑ. 

ὦ οὗτος, 4ἴας, δεύτερόν σε προοςχαλῶ. 
ουτί βαιὸν οὕτως ἐντρέπει τῆς ξυμμάχου; 

ΑἸΑΣ. 

ὦ χαῖρ᾽, ᾿4“ϑάνα, χαῖρε, Ζιογενὲς τέχγον, 
ὡς εὖ παρέστης" καί σε παγχρύσοις ἐγὼ 
στέψω λαφύροις τῆςδε τῆς ἄγρας χάριν. 

ΑΘΗΝΑ. 

χἀλῶς ἔλεξας. ἀλλ᾿ ἐκεῖνό μοι φράσον, 
φδέβαιμας ἔγχος εὖ πρὸς ᾿Αργείων στρατῷ; 

ΑἸΑΣ. 

χόμπος πάρεστι χοὺκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. 
ΆΘΗΝΑ. 

ἢ χαὶ πρὸς ᾿Ατρείδαισιν ἤχμασας χέρα; 

89. ΑΟΝ ἴῃ 561η61} 6 βοη ΥΥ ΔΒ η- 
5100 παϑδὶ ἀὰ ἴῃ πἰοῖ! σὰ ἰὔροῃ θη, 
ἄἀὰ δ ἴοι. πίον οἰ] 566 η 50]]. 

8ῦ. .χαὺ δεδορκότα, 50 
5ΒΟΠ ΔΥΓΒΙ ΘΙ 5160 Βοηδί βίη; 
δέρχειν. ἰδὲ 56 ΝΡ ΓΡΊΙΟΚΘη, ἄλ!ιον 
δεδορχὸς βλέπειν “μρηηϊγείϑει οοιῖο- 
7" μ77.), αογλδιιδ. Α650}}. ϑ}}]. 409 
δεδορκὸς ὄμμα. 

81 ἑστώς, νν 1] Οάγεβουβ Βοὶ 
10. 510} 5606 νοοῖ Ζ6] 16 παίίο Ζα- 
τ οΚαίθ θη ἡν ]] θη. 

ΒΟΉ πα ἢ ρ 

88. ἐχτὸς εἶναι, ἃ. 5567 
4 61ὴ Βορθῖοῖ ἀδ5 Α. 56]1η. 
91: Διογενὲς τέκνον, ννἱθ 

Εν. Ιοη. 408 παῖς ἃ Δατογενής, 
σὰ 0. ἢ. 1210. 

90. τὸ μή, πᾶιη]. βάψαι. Αηΐ. 
448 χαὶ φημὶ δρᾶσαι, κοὺ καταρ- 
νοῦμαι τὸ μή. 

97. 80 δα5ὺ ἄἀὰυ δ οῖ ΟΜ] 
δὴ ἄδρη Αἰγιάρη ἄδθη δῆ ζΖθη- 

ἀθῖη Ηὰπά ἃ 1. 5- 
5618 556 η} αἰχμάζειν ἔρα ἰδ 
ἄθιῃ Ηοιπογίβομθη αἰχμὰς αἰχμάζειν 
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ΑἸΙΑΣ.. 

ὥστ᾽ οὕποτ᾽ .«4ἴανϑ᾽ οἵδ᾽ ἀτιμάσουσ᾽ ἕτι. 
ΑΘΗΝΑ. 

τεϑνᾶσιν ἄνδρες, ὡς τὸ σὸν ξυνῆχ᾽ ἐγώ. 
ΑἸΑΣ. 

ϑανόντες ἤδη τὰαμ᾽ ἀφαιρείσϑων ὅπλα. 
ΑΘΗΝΑ. Σ 

- , Ν ν - ς - ᾿ 
είεν, τί γὰρ δὴ παῖς ὃ τοῦ “αερτίου, 
στοῦ σοι τύχης ἕστηχεν; ἢ πέφευγέ σε; 

ΑἸΑΣ. 
Ξ3 ἔγν Κ᾿ , γ5-. ΤΕΥ 
ἢ τοὐπίτριπττον χίναδος ξξήρου μ' ὁπου; 

ΑΘΗΝΑ. 
ἔγωγ᾽ " ̓Οδυσσέα, τὸν σὸν ἐνστάτην, λέγω. 

ΑἸΑΣ. 
[«᾿ ΕῚ , , 2 
ἥδιστος, ὦ δέσποινα, δεσμώτης ἔσω 

ϑαχεῖ" ϑανεῖν γὰρ αὐτὸν οὔ τί πω ϑέλω. 

ΑΘΗΝΑ. 
Ν ὌΝ , ,ὔ Ῥ λ' ὔ “, , 

πρὶν ἂν τί δράσης, ἢ τί χερδάνῃς πλέον; 

ΑἸΑΣ. 
ν" ὌΧ μὰ Ν , τς , , 

πρὶν ἂν δεϑεὶς πρὸς χίον ἑρκείου στέγης --- 
ἈΘΉΝΑ. 

, - Ν ’ γ , ’ 

τι δῆτα τὸν δύστηνον δργάσει χαχὸν; 

ἔγοὶ πδοῦρ 1] 46᾽, νυ Ορρίδη αἰχ- 
μάζειν δηίοις μόρον 585. Αδ))η- 
(τοῦ Εν. ἴ'φρῃ. Τὰυν. 85 χεῖρας 
ἐξηκόντισα πδ0]] ἀθιη ΗΘ. ΒΟ 6 ἢ 
ἀχοντίζειν αἰχμάς. (Μυβρηάνο ἥμα- 
ξας, νρ]. 458.) 

98. ἴπ ἀθν Νοηπίηρ 468 ΝΆΠΙΘΗἢ5 
56 1081 (σὰ Ὁ. Ο. 8) 5ἰαιν ἐμέ Ἰορῦ 
ἘΠΠο5, ψῖο 804 ππηά 1]. 1, 2340 ἡ 
ποτ᾽ ᾿Αχιλλῆος ποϑὴ ἵξεται υἷας 
᾿Αχαιῶν. 

99. τὸ σόν, ἀεῖηε ὟΥ οΥἕΘ6. 

100. τἀμά, ἀϊε νοῃ Ἠθο]ίδννο- 
5θη τὴν σου οπάθη ΥΥ̓ αἴρη ἀ65 
ΑΟΘΒ]]Θα5. Αἰᾶθ. ἀ6Ρ ἀἴθ85 ΑἸ]65 
ΠΟΙ Δοομἃ ϑρυῖοῦ!, ννοάθροι ἀἃ5 
ΤΠ ΘΙ ἢ 6 ἀϊθ6565 Δα 5. ον 
ρα, νϑ]. 809, ᾿"θάϊθη! 510}} ΘΙ Π6} 

ΠΗ] Ια. Ιου ΓΡοπΐθ, 6 Κυθοη 
Αηΐ. 3910, νρ]. Δηῦ. 110. 

102. ποῦ σοι τύχης ἕστη- 
χεν; δἃδη ΨΘ]ΟΝΟ 516116 ἀθδ8 
ΘΟ Κ5 παϑὺ ἀὰ ᾿Πη ρΡ6- 
506 }10, ἃ. ἢ. ννϑΊομ 5 005. ἰδὲ 11 
ἀσγοῖ ἀἴο σοννοράθη 

103... ὝὙρ}.. 380... 391: --- διπὶ οἱ, 
πᾶ]. τῆς τύχης ἕστηκεν, νβ]. 868. 
Αλὶ. 918:..6. ΤΠριϑ91:.0. 

106. δι ἤοϊιη βιθίβονι 416 ΑἸΠι- 
τογαϊΐοη ϑαχεῖ: ϑανεῖν, νὶ6 105 
ἥδιστος, δέσποινα, δεσμώτης. 

108. 16 δ! Αὐλ ΘΚΙαν θη ἃ}}- 
φαβίραίοη σαδίρίοίος᾽ ααἱ οΟἰιηη)ιαΉ 
ἤογέϊίον» (ΡΙδαϊ5), νε]. 240. χὰ Απύ. 
809. 16 γι ϑοῆθη ΚοιμΚΟΙ π6η- 
Π6ῃ 65 ροηάθγ6, ροηῃαοηίοηι ρίδοίί, 
υθρ)ϑδορῖϑιι5 οαθάϊ. 

100 

105 
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ΑἸΑΣ. ; 

πομάστιγι πρρῶτον νῶτα φοινιχϑεὶς ϑάνῃ. 
ΑΘΗΝΑ. 

μὴ δῆτα τὸν δύστηνον ὧδέ γ᾽ αἰχίσῃ. 
ΑΜΞΑῚΣ; 

χαίρειν, ᾿Αϑάνα, τὰἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐφίεμαι" 
- Ν , ᾿Ν γ 7 , 

χεῖνος δὲ τίσει τήνδε, χοὺκ ἄλλην δίκην. 
ΑΘΗΝΑ. 

Ν 2 ΡῚ , Ν - 

σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τέριψις δὲ σοι τὸ δρᾶν, 
᾿δχρῶ χειρί, φείδου μηδὲν ὠνττερ ἐννοεῖς. 

ΑἸΑΣ. 

χωρῶ πρὸς ἔργον" τοῦτό σοι δ᾽ ἐφίεμαι, 
τοιανδ᾽ ἀεί μοι ξύμμαχον παρεστάναι. 

ΑΘΗΝΑ. 
ς τ ὃ Ὥς Ν 9 “- ΒΕ, ᾿ Ν κε! τ 

ὁρᾷς, Ὀδυσσεῦ, τὴν ϑεῶν ἰσχὺν ὅση; 
ὃ Ν 

τούτου τίς ἂν σοι τἀνδρὸς ἢ προνούστερος, 
120 

ὌΝ ὃ Ὁ 2 , ς “9. Ν , ᾿ 

ἢ ὁρᾶν ἀμείνων ευρέϑη τὰ χαιρια; 

ΟΔΥΣΣΕΥῪΣ. 

ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ οἶδ᾽" 
Ἐς ( ’ 

ξτοιχτείρω δὲ νιν 
δύστηνον ἔμπας, καίπερ ὄντα δυςμενῆ, 

110. διλθηρ φῬΘηΟΙΠΙΘη ἰδὲ 65 ὑἢ- 
Ἰορίβοι. χὰ ϑᾶρορη: ϑαγεῖν αὐτὸν 
οὐ τί πω ϑέλω:, πρὶν ἂν ϑάν ῃ. 
θοοῖ ννρὰ ἀὰ5. ζυνϑιίθ αἸτοὰ ἀπμοῖι 
ἨϊηζαΓἄϑιηρ ἀθι" πᾶπονη [Ππηϑἰἄηά 6, 
ἀϊ6 ἀθιὴ Τοάθ. νορμοΡ οι θη. 50|]6η, 
ΟΡ ν ΘΙ ἀηἀ νουϑιᾶγκι. 50 ΠΝ 
μῖο. ἀον Ναομάγαοκ ἃυ μάστιγι 
πρῶτον νῶτα φοινιχϑείς. γεΙ. 
Τρδοι. 1180 ΗγΠο5: τέϑνηκεν 
(Π οἴδπ ἃ) αὐτὴ πρὸς αὐτῆς. Ηε- 
ΡΆΚΙΟΒ: πρὶν, ὡς χρῆν, σφ᾽ ἐξ 
ἐμῆς ϑανεῖν χερός; ΡΆΠ. 1929 
παῦλαν ἴσϑι τῆς δὲ μήποτ᾽ ἂν 
τυχεῖν νόσου βαρείας, ΠΟΝΝ πρὶν 

ἂν τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν 
᾿Ασκληπιδῶν νόσου μαλα- 
χϑῆς τῆς δε. (φανῇ Βοιμ6.) 

142. Ἐφίεμαί σε εἰς τὰ ἄλλα 
κελεύειν μοι χαὶ χαίρειν ὡς πει- 
ϑομένου μου" εἰς τοῦτο δὲ μόνον 
οὐκ ἀχούσομαί σου. ὅ861101...,. 6 

οοίορὶς οππία φπα 6.υῖς [1651 
οιρῖο, χοροί οἰηι τδέαΐα αηιαγυ- 
ἀαπαάϊ ἠονλπιμία χαίρειν σὲ χελεύω 
υογϑϊς οοΟ Ρ,γ"ξ, 56γιζογιζϊαᾳ (ἰἰ507"6-- 
»ραΐ, χεΐρμο δοϊμγοίμην αὖ ἀ5ρ67"- 
παξιογιίδ δἰδγυἰξοαϊίοηο.“. 1,0 }}6 6 Κ. 
(Π16 θϑδίθα. ΦαθΙ θα ἔγωγέ σ᾽: ὁ" 
ἔγωγέ σ᾽ εὔὐχομαιοάον ἥδομαι, 
Ζι ἃ] πνορθη ΥὙ.. 110 

114. τέρψις ἥ δε σοι τὸ 
δρᾶν, τερπνόν σοΐ ἐστι, τοῦτο 
δρᾶν. ΝΕ]. Ο. (Ὁ. 118. 

110. σοὶ δ᾽ ἐφίεμαι, ϑεά, Ὀϊη- 
ἀου, ἀὰ ἄο' Τοπ τἀπρῖομρ δαΐ 
τοῦτο ἴαϊϊα ᾧαἀπὰ ἀἷθ Αηνθάθ ἀθὺν 
Αὀιιῖα ποιϊμνν πάϊς 56]. 

119. γΥοιη μπμᾶιι685{ ἀυ οἷπ- 
ΟΠ ΡΟΡ ἀπά πᾶὺκγὰ ΓΕΡῸ 
οὐΓΙπάρθη Κὔππη θη ννοπη ἄπ ἴἢ πη 
ἴῃ βροδαηάθη Τάσοη Βοιγδοιίοι Ππᾶϊ- 
[651. 

᾿ 
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«ς ’ ᾿ ΚΉ κὰ “ - 

οϑουνεχ ἀτῃ συγχατεζευχται χαχῇ;, 

οὐδὲν τὸ τούτου μᾶλλον ἢ) τοὐμὸν σχοτῶν. 
ς - ΗΥ̓ ς --- ) ᾿ γ 2) Ν 

ορῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οντας ἃλλο πλὴν 
. ἐβΉ ο “Π “κ. ὌΝ , , 
εἰδωλ, ὁσοιτερ ζῶμεν, ἢ κουφὴν σχιὰν. 

ΑΘΗΝΑ. 

τοιαῦτα τοίνυν εἰςορῶν ὑττέρχοτπτον 
, ) ὔ Ἄν ᾿ Ν 2» 

μηδὲν στοῦ ξδίπῃς αὐτὸς εἰς ϑεοὺς ἔτπτος, 

μηδ᾽ ὄγχον ἄρῃ, μηδέν᾽, 
ΒΥ ’ 

εἰ. τινος στλέον 

ἢ χειρὲ βρίϑεις ἢ μαχροῦ πλούτου βάϑει. 
ὡς ἡμέρα χλίνει τε χανάγει πάλιν 
ἅπαντα τἀνϑρώπεια" τοὺς δὲ σώφρονας 
ϑεοὶ φιλοῦσι χαὶ στυγοῦσι τοὺς χαχούς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τελαμώνιε παῖ, τῆς ἀμφιρύτου 
Σαλαμῖνος ἔχων βάϑρον ἀγχιάλου, 

σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω" 

124. ΜῈ ΕΙ. 1818. 1906 ἕ 
128. αὐτός, ν 6 Αἰὰ5 Τ01 ἢ 
129. ἄρῃ αἴθ Ρνεοβίθη Ομ] ]θη, 

δηάθνρο ἄρῃς. Με]. Ο. ἢ. 914 ϑυ- 
μὸν αἴρειν, ἀπίοη 191 φάτιν αἴ- 
ρεσϑαι. 

190. μαχροῦ, μεγάλου, ννὶθ 
812 μαχρὸν γέρας. ὕδρον ἀὰβ νοὴ 
ΑΡΘορ θοῦ γοροη βρέϑειν 5ἴαιι 
βάϑει ροϑοιζίο βάρει θϑπιοῦκὶ Ηθν- 
πιᾶπη: .;} γέιι5 καθὸ θεὲ ὐναθοαθ 
ροοϑοῖς, φμοα ἐπι οογιδοοίαγ αἷς {γ"α7ι5- 
ἑαξἰογυίδεις πον ἰοϑιοαηι υογξαέθηι, 
5641 υἱηι, φμαρι δἵπϑμία α(ἱ αγιϊηυμη 
χιουοπ αμην παϑοηέ, γ66ριοϊί.“ς Κὸν- 
Ρουϑιἄρκο ὑπὰ ἈΘἰομ ναμὶ νοΡθυπάθη, 
5. 2. Αηἴ. 952 οὔτ᾽ ὄλβος οὔτ᾽ 
Ἄρη ς. 

191: γβὶ. κα 1601]. 
185. ἀμφιρύτου Σαλαμῖ- 

νος ὈΠᾺ6ῦ οἴηθη (ἰδβαμπι θ ρν ΠΣ 
δα] αι ἰβ᾽η 561, ννοζαὰ ἄδληη ἀγ- 
χίαλος ὑπ, πὶ 6 Θ ἢ ἃ ΟἸ ἢ ἃ 16}, 
' πδοιραγ θη. ΜΘΟΡῸ ΒΘΙΘΡΘΠ, 
νου ΑἰΚὰ ἀι5 ΒΘ γδομίθι. (Τμἰογβοὴ 
παῖ Βοίμο βάϑρον ἀγχίαλον, ἀϊὸ 

ς 

ἄοιη θοῦ πᾶ] βοίθροπο θυ ἀπά 

διαί! νοη δ] δης, ἄθν 51.Ζ ἀδ5 
ΤοΙαποπ τπὰ Αἰ 5.) 

190. διλποίαροη ἀἄθν υογδα α776- 
οἰμένίηγυ τὶν ἄθιη Αὐσοιβαίϊν 465 Ρὰγ- 
ἘοΙρίαη8, νυ ἱθ ἥσϑην σε εὐλογοῦντα 
ΡΠ: 1314, γαίρω σὲ ἐλθόντα, 
ἤχϑετο ϑαμνάμένους, σὲ στρατη- 
γοῦντ' ἄχϑομαι 5ἰπὰ ἀδη ᾿ο ΘΓ 
οἴρθη. ὙΥ ἀμροπά ἀθθι" ἴον ἀον ἀ6-' 
ἀανεθ: ΘΠ 65 αἰ ΨΜῸ}} σϑῃΐ, 
50 ἤγϑιιθ ἰοῖ πιΐοι ἀὰγο}» (ἐπεχαίρω 
-ις συγχαίρω), ΠΩ 06}: 4ὰἃ 68 

ἀἰνρ νῸ}} κοθρ “- σοῦ εὖ πράσσον- 
τος οΥννγθη [16556,. πα΄ ἀἃ5. ηδο}ι- 
[ο]ρθηάθ, ἄθπ οιννορραηκι ἀθ5 α6- 
ἀαηκοηβ. δπιμα! πάρ ϑαιϊχζρι θά μ6- 
ννΡΚι, ἀἀ55 76Π6} τηο ϊνΓοπάς α6- 
ἄδηκο ἀδυβο! θη ΕΌΡΙ 510} ροἴμ κι 
παὺ: σ᾽ δυο μεεῦ πρυ δπ ἐσ ξὲθ" 

Π 16 ΑΒαρΠοΡ (16 Ηϊρροπὰχ 
ἔν, 18 ἀπό σ᾽ ὀλέσειεν ᾽άρτεμις, 
σὲ δ᾽ ὠπόλλων), ὧν ἀἷε νό] ρα 
Τἀδηπι τ ἀοΡ ΒΡ βπάπιηρ ἴῃ νὸν- 
Βομ!άθηθη [ρθη Δι5Ζι ΠΟ ΚΘη, -ες- 
ΟἸοιοιννθ ἴον τϊὸρθβ ἱπὶ αἸἄοκ πὶξ 
ἀν ἴγθαθ, 80 5]. Ρμ1]. 
1110 ἢ. ΕἸ. 448 σὺ δέ .... 

δ᾽  ω 

126 

1590 

180 
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ὅταν πληγὴ “]ιὸς ἢ ζαμενὴς 
λόγος ἔχ Δαναῶν χαχόϑρους ἐττιβῆῇ, 

"ὕὔ , 

μέγαν ὄχγον ἔχω, χαὶ πεφόβημαι 
- 27 

πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας. 
ὡς καὶ τῆς νῦν φϑιμένης νυχτὸς 

,ὔ ω ’, 2 ς “ 

μεγάλοι ϑόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς 
ἐχτὶ δυςχλείᾳ, 

᾿ Ἀ « --- - ») Ν] , 2 

σὲ τὸν ἱππομανῆ λειμῶν ἐπιβαὰντ 
τ4δὀλέσαι Δαναῶν βοτά, καὶ λείαν 

ο ᾿ Ἔν ΜΡΗΝ ἢ ’ 
ἥπτερ δορίλητιτος τ ἣν λοιπὴ, 

χτείνοντ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ. 
τοιούςδε λόγους ινιϑύρους πλάσσων 
εἰς ὦτα φέρει σπιᾶσιν ᾿Οδυσσεύς, 

᾿ιϑυχαὶ σφόδρα τιείϑει. 
περὶ γὰρ σοῦ γῦν εὔπιστα λέγει, 
χαὶ πᾶς ὃ χλύων τοῦ λέξαντος 

σὲ δ᾽ 

.140 

χαίρει μᾶλλον 
-ὋἢΦ -οο » .-- 

τοῖς σοῖς ἀχεσιν χαϑυβριζων. 
ω Ν , - «.» 

τῶν γὰρ μεγάλων ιυυχῶν ιξὶς 

181. πληγὴ Διός, νὶθδ Ὡ:τ 
δέδοικα μὴ ᾽χ ϑεοῦ πληγή τις ἥκῃ. 
Α680}). ΑΨ. 214 Διὸς πλαγὰν ἔχου- 
σιν εἰπεῖν, ἀϊδὸ ΤΡΟΘΙ" πᾶ} ἀ6ν" ζ6γ- 
διῦγαησ. 6» μοι" πηϑὶηῦ ἀϊθ ϑεία 
νόσος 180. 

140. 16 Αηρϑὺ 46 δοιιθαθη νν}}- 
ἄδθη Τάαυρο (τρήρων πέλεια Ἠοιπηοι) 
ψ ΡΠ 510} σαπᾶοιδι πὶ Αὔριο, νρ]. 
0. 6. 129. Τγδοῖι. 524; ἀδπη δηΐ- 
Ποὺ 516 ΓΆ50}}, Ὑν 5588} τη πτη- 
νῆς ἃἂη ἄδη παϑροη ἀδρναποὶ δ᾽ 
ΕἸᾶρΡοΙ ΘΡΙπποΡῚ ρα, ΔΘ] θα 
μὰ μαὶ ὑπόπτεροι πέλειαι 
ῬμΠ. 2859. πτηνὸς οἰωνός Δηϊ. 
1009. 

142. ϑόρυβοι (ἃπάον5 104), 
ΘΡΌΒ56. [Πρ 6, αἀἷ6 ἀδπ (ΟΡ ἴῃ 
Βοϊρο 46 θὕδθη Νδοῆνρθάθ ου []}}, 
μέγαν ὄκνον ἔχομεν 199. 

143. ἱππομανής (ΕἸ. 291) 
80] ἄθμὶ 5660]. εὐανϑής, ἐφ᾽ ᾧ 
οἱ ἵπποι μαίνονται; νου Ἀο556η 

Ἰαβυϊρ ἀυγοι δοῦν ἅλις ὨδοῖΪι 
ΠοΡθοΚ; νοη ἢοβϑθη 1} 6] η, 
νΐθ γΟη ἤρα 6] Ομ θη Βἄιπηθη χαρ- 
πομανής δ68ἃ δι ρα, π80}} ΠΘΡΙ πη. 

145. Π᾽΄Ά6 βοτά ἅλμη] 1οἢ νυνὶ δ4 
νοη ἀν δορίληπετος λεία διοϑοι θά θη. 
γ8]. 1061. 
Ἴ49. 5680]. Καλῶς τὸ ψιϑύρους 

λόγους, ὡς διὰ πανουργίαν ἀδεῶς 
οὐ λέγοντος, ἀλλὰ πρὸς ἕν᾽ ἕχα- 
στον ἐξαπατῶντος λάϑρᾳ. 

150 ἡ. νῦν, 561} ἀὰ ἴηι ΥΥ αἰϑη- 
ΒΘ ΡΊΕἢῦ ἀη 60] αρϑ. θάώΠῸ" μἄλλον, 
Ὠὰη ΠΟΘΙ ἀ61" ννΠη 5 πῆρ ΑΠΡΥΙ 
0} ἀὰ5 νϑυηθῖηΐο ΠΘον ἄχ Κοιμμηΐ. 

151 [. Μὶ|ι ἀδν ὙΥἰορ ΡΖ ]αηρ᾽ 
υυδοιδὺ 80} ἦϊ6 ϑδοιδάθη!ρουαα. 
Αἷι πᾶς ὃ χλύων ἰδὲ χὰ γο 5.6 θη 
παντὸς τοῦ λέξαντος. 

1584. ἑείς, τοξεύων, ἱπνο]νὶνι 
ἀὰ5 υπθοϑίϊηθ δα] θοῦ: φμαῆ. 
γρ]. ΕἸ]. 697. ΘιπάοΡ μἷ [ψΔ. 
Α φῃ. ἅμάρτοις. 
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2 ὮΝ .ς ’ Ἀ Ψ ἊΝ 2 - 

οὐκ ἂν ἁμάρτοι" χατὰ δ᾽ ἂν τις ἐμοῦ 
- 2 τοιαῦτα λέγων οὐκ ἂν πείϑοι. 

ν Ν Ν 27 2 ς ’ ο’ 

σρος γὰρ τὸν ἔχονϑ ὁ φϑονος ἕρπει. 

καίτοι σμιχροὲ μεγάλων χωρὶς 
σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται" 
μετὰ γὰρ “μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἂν 
χαὶ μέγας ὀρϑοῖϑ᾽ ὑπὸ μικροτέρων. 

ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους 

τούτων γνώμας προδιδάσχειν. 
ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν ϑορυβεῖ 

Ὕ » Σ Ν ,, Ν - ) 

χημεῖς οὐδὲν σϑένομεν πρὸς ταῦτ 
ἀπαλέξασϑαι σοῦ χωρὶς, ἄναξ. 
2 3». ὦ ᾿ ΝΝ Ν ν 2 2. ,ὔ 
ἀλλ᾽ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ομμ ἀπτέδραν, 

158. ἐμοῦ, τοῦ δημοτικοῦ καὶ 
εὐτελοῦς. ὨΪ6 Δ] ϑηιθῖηθ ϑϑηίθηζ 
ψὶρὰ β] θίοἷι φρθοίθὶ! δοίάγθι, ννῖθ 
0.1. 818: Ὅταν ταχύς τις οὗπι- 
ἜΝ λάϑρᾳ Χωρῇ, ταχὺν δεῖ 

μὲ βουλεύειν πάλιν. ΜΕ]. ῬὨΠ]. 
ὅθ. 0. Β. 500. 

151. τὸν ἕχοντα, τὸν μέγαν, 
νὶθ αγοββο, Μᾶορμρο, Πρίοιο οἵϊ 
οὗ ἔχοντες. ΘΒΠΠ1ΟΙ Τιδρ. [ηο. 
δῖον. 108,51 πρὸς γὰρ τὸ λαμ- 
πρὸν ὃ φϑόνος βιβάζεται. ΝΜ ΕΙ. 
181 ἐπιβῇ, τὰ Αηϊ, 10. --- ΠΪ6 ὅε- 
ἄδπκοη πἄπρθη 50 Ζιιδαιμιιθη:,, ΝοΙά 
πηὰ Βοβποῖῦ ϑαοιθη ἄθη Πογνονγᾷ- 
βοπάθη οἰννὰβ. ἀπΖιῃαθ θη πηἀ ἀ06]ι 
Κόπηθη αἰθ θυ πΘ ΘΓ. Οἰπ 6 16Πη6 50 
πυθηῖς Βοβίθμθη, 6 16π6 οἰ ηθ 
ἀϊθ56." Πὰς ζνοῖί 6Ἰοὰ (161) 
ἀϊδηῦ πὰ" Ζ" νυν  5ιᾷπάϊριπρ ππά 
5016 οἰσθηι ποῖ ἀπγοῖ οἷπο θη- 
ἄπηρ 6 ἀαροσθη ἃποΪὶ 
οἰησοί γι 5θῖη. ϑίαιθ ἀἄθϑβθη ἀϊθ 
Ῥαγαίαχὶβ, 5. 191]. ζὰ 047. Απῃί. 
900. 

1589. πύργου δῦμα, Τ πυνπι- 
9οδαΐΖ, Βοι αϊσοπάον ΤΠ Γι, 
ἄθππ πᾶοὶ ΑἰἸοᾶθαβ ἔν. 22 ἄνδρες 
πόληος πύργος ἀρεύϊοι ἀπ ΑἸὰ5 
δι 1ἃ θ6] ἨΟΠΙΘΡ πύργος ᾿ἡχαιῶν. 
γε]. ἀσπίδος ἔρυμα 56 ΊΓΩ 6 π- 

ἀν Κ'0!114, φόβου πρόβλημα 
1076, σὰ πὶ. 114. 

160. ϑόρ! 0 Κ165 βομϑίηΐ οἷα ϑργῖοι- 
γνορὺ πῇ δ΄᾽ηη6 Ζὰ ΠάθΘη,᾿ νρ]. ΡΙαἴο 
Πμερ6. 10, 9020: οὐδενὶ χωρὶς τῶν 
ὀλίγων καὶ σμικρῶν πολλὰ ἢ με- 
γάλα: οὐδὲ γὰρ ἄνευ σμε- 
κρῶν τοὺς μεγάλους φασὶν 
οἱ λιϑολόγοι λίϑους εὖ κεῖ- 
σϑαι. Ὠαιιον 1608 γνώμας, τού- 
των, τῶν λεχϑέντων. -- προδι- 
δάσκειν, 6.6 5ἷθ. ζὰ δρᾶϊ ΖΡ 
ΒΙ 516 ., Κοιμμιθῃ. 
104.ϑορυβεῖσϑαι, ἀπῇ ἃ Γπὶῦ 

ννογάρθπη, χὰ 90. 
1601 [ἢ ἶὐνῖςν 4] 16 Κῦπποη πἰολὶ 

ϑορθη βἷθ. διυϊκοιηπηθη, Βοπάθ η 
ἄπ παιιϑδὶ υϑο  θίπθη, ὑπ ἀὰ5 ΚΟΟΚΟ 
ΤΠἄγιπθη Ζζυιῃ δον οἴρϑη σὰ "γί ηρ θη. “Ὁ 
ΑἸΠΟΙπ: ἄσσοι ΕἸ Π5 ΟΠ] θη; 465. θ6- 
διζπάοπάθη ἀθάδηκθῃβ (έϊἐυγοῦδε 
γάρ, ὅτε ἀπέδραν) ννἱνὰ 5ἴαι. (6 
θα 5] πο ρίθη Αἢ ον ἀογὰηρ (σὲ φα- 
νῆναι Δεῖ). δ᾽] θῖοῖν. ἀ16. 5106} Ζὶι 6Γ- 
ννᾶγίθπάθ ΕῸΪΡ6 ἀ65. σον ὕπβομίθα 
ΕΡΒΟΠΘΙηθη5, 
βίππηηθη, ἔθη παταγοῦσιν ἀποδράν- 
τὲς 868 δοηὔθ νυ β65.6}}}. γον. ἀλλὰ 
τάχ ἂν πτήξειαν, εἰ σὺ , φανείης " 
παταγοῦσι γὰρ τὸ σὸν ὄμμα ἀπο- 
δράντες. δῖπά ἀΐθὸ Βδϊπάθ ἄθιη 
ΒΙΙΟΚΟ ἀθ5 Αἰᾶ8 θη βοηπθη, 50 νγ6Γ- 

150 

100 

100 

ἀὰ5 5ομ]θαηῖρο 6 Γ-. 
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χιαταγοῦσιν ἅτε πτηνῶν ἀγέλαι 
’ 

μέγαν αἰγυπιόν, 
Ἰτοτάχ ἂν ἐξαίφνης εἰ σὺ φανείης, 

σιγῇ πτήξειαν ἀςρωγοι. 1 ᾿ 
Ξασοαι 

Ἦ δά σε Τατνροπόλα Διὸς “Ἄρτεμις, τον μεγάλα φάτις, 

ὦ μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς -- 
-.« { ,ὔ ΒῚ Ν ττὸ ὥρμασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελαίας, 

ἄδῃ 516 ἄνοιϑῇὺ ἀπά ἰδ, ννῖ8 ΟΣ 
γὸβοΙβοιννανηι, 461, ἄθι ΘΙ. Ὁ Θηϊ- 
Κοιθη, [ρθαἀ1; Δα Π ἀπο Ζι. Αι5 
ἀπέδραν ἰδὶ ἀποϑρᾶσαι χι ἅτεπτ. 
ἀγέλαι τὰ ἄἀθηκθη. ἴ2θὴη αν] 12}1- 
οἰ θη δΟΠΡΘΟΚ πὰ} 
σιγῇ 1 τ: ἄφωνοι (Ηοιμον ἀκὴν 
ἐγένοντο σιωπῇ), “ὶὸ Ριπά. Ργιμ. 
4, 51 ἀϊὲ ΠΟΙ θὰ. ἄρον Μδάθα5 ἤθάθ 
ἔπταξαν ἀχίνητοι σιωπῷ, νρ}]. ΑἹ- 

ὁδοὶ ἔν". 21 ἔπταζον, ὥστ᾽ ὄρνιϑες 
ὥὦχυν Αϊΐϊετον ἐξαπίνας φάνεντα. 
(θ016 Βύάομον. μΒαθθπ μἴπιον αἰγυπιόν 
ποοῖ ὑποδείσαντες, ννὰβ 0" ΓΘ 
ἃ15 6]ο586, αἴθ ΟΒ] σὰ 171 σομόνιο, 
ὀΡΚαπηϊ παΐϊ, τυ ἅμ ρθη τηᾶη βονν ὅῃη- 
110} ΒΙ πη 6." ἀγέλαι ἰπιθρραπρΊ. απ 
μν μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποϑείσαν- 
τες δἴηθη (δροηβαϊζ 1461. ΑΡΘΡ 
γ δῖ ΔΉ] Κ τἀ δο ἈΔυῦνορ Ια. ΘΡ 6- 
Βθὸπ βορᾶάο ἀϊὸ ὅθε] ΔΠΣ ΒΒ βομΡοῖ 
ΓΑἸομναμῚ ἵν. 10. αὖσαν ἄπραχτα γνεα- 
νίδες, ὥστ᾽ ὄρνεις ἱέραχος ὑπερ- 
πταμένω)], πο βοίποπι Ὑ ΘΡΒΟμνἰη- 
ἄδη ἴρομιθη πάταγον.) 

1159---200. Ὠον ἋΟμ ον, ἰπ ΒΟΙΠ6 
ππά 6Ἰϊοά ροοράποι, βίην 685 
ΘΡβίο. ἰγρίβοιο [164 ῳ ἃπ: ,,15ὲ ΑἸὰ5 
ἄἀον Τηά!οι,, 50. πλι155 Θἷηθ. νοὴ 1ΠΠΠὶ 
") 6] ἀϊσῖο ἀου μον βοίηθη ϑ΄᾽ηη νῸΡ- 
τΥΡΡῚ ΠΡ οη: δαὶ ἃ} )6}" πὰ} ἀϊ6 Βο5- 
16 1} 561 η 6 ν Εδιπάο ἀὰ5 ἀδνίοι! ἀι5- 
ΘΟΒΡΡδηρι, 50. πιῦθο ΘΓ Θη 1160} "6 Ρ- 
νογίροίθη ἀπ ἀὰ9 ἴγροιθ ἀθυθάθ 
χὰ ϑοῃμαηάθη τη ΔΟ θη. “΄ 

112. οι ἡ δα δηϊβρυίοι! 119 
ἢ (4) χαλκοϑώραξ --- ἐτίσατο 
λώβαν; Ὦμθδηβο ΡΙπάδγ. [βίμιι. θ, 8: 

416 Πάσ ιηρ. 

ἢ δα ἁνίχ᾽ ἄντειλας Διόνυσον, ἢ 
δεξαμένα τὸν φέρτατον ϑεῶν; 

Πὸν δον ἀθηκὶ ἂη Ζννϑὶ ἄθιὴ Αἰἃϑ 
με θα άοῖθ ΚΥΙοΡΒροι ΠΟ θη : ἂη 
ΑΥΊΘΙ5. σιυπᾶο!ϑι, ψΨν 61] 516 δοἢ 
Β0η81 γΘΙΠΔΟΙ ] ἀβϑίριιηρ ΠΡ δ Γ, 
6. 816 ἄθῃ Καϊνάοηϊδοιοπ Εθ6Ρ 
βοηθοὶ, πν6} ΟἸπθιιβ 1Π1 πίοι! 56- 
ΟΡΙΟΡΕ πας6. 1]. 9, 599 {{Ὁ, Αραιηθιι- 
ΠΟ. ΟΡ ΘΒΘΠΠ ΘΙ} ἃπΓ ἀ6ν {54 
ἴπ ΑὙ]15 φύομ σι αι. ἅ. 855 6." ἀἴ6 
ψάρονιπ Αρ οι ῖ5. (ἀγροτέρα) Ταυρο- 
τελν πθηηΐϊ, ἀἴ6 δι. να ἢ ἢ 6] η- 
ἀφο, Κοιμμην ἀ}}16}, νγ 61} Αἰὰβ. ἃυ 6 ἢ 
ταύρους ΘΟΒΟΙ]ΔΟΙ 6. παῖθ. ννθ585- 
Π}.4}}} ΒΘ ΠΣ νοὸη βοῦς ἀγελαῖαι 
ἀ16 Πθάο ἰβι, νϑ]. ὕθον. ἀδθγο θ᾽ ο θη 
ΟἸΙΠὖ56 ΠΕΒΈ ΣΝ ἀθν Εἰρθηπᾶ- 
0 χὰ 490. Ὅϊο Ταυροπόλα, 
ὙνΘ] 6 ἃὰΓ δῆησθη οἰπθὰ νυνὶ! θη 
5.16 τὰ 6] η4 ΘΡβομοῖη!, νὰν δἷη6 
514 0150}}6, Πα! 15 6 Ορ[θι" ᾿οΙβοῃθη 66, 
5᾽ ΠΏ ΘΙ ΘΠ. (οὐ θῖ},. ννϑ] ῆθ 
1} Δ 150] 1.6 η δὰ Ηα] ἃ ΑΡΑΡ θη 468, 
ννο η Ονοβίθ5 ἀὰ5 ξόανον ἅἃιι5 Τλι- 
θη βοῦν" ἢ θη. 50}}16 (Εν. 
Τγρ}}. ἥπαιίι. 1410 [{.}, πα βοηϑβι, πηϊΐ 
ΟΡΡῚ 5 0]156 6 η ἀουυδπομθη νϑΡονῖ 
νναγάο. Διὸς Ἄρτεμις, 4δ0. 
Ῥμ!. 943. 

119.. μεγάλα, δεινά, ννἱο 7. 
Β. Δορίβιῃο5 μέγα μήσατο ἔργον 
Οἀγ55. ὃ, 2061. )ὲῦ ΟΠ 5ιοοκῖ, 
νὙ61} Γ᾽ 6ὰἃ5 ἀγάβδ 6. Καα) ἀρ θν 
ἀ16 Πίρρὸπ θΡηρθη Κᾶπη. 

115. πανϑδάμους, ν 8]: 58 Γ΄ --- 
ἀγελαέίας. “04. 11, 181 ἵρευον δὲ 
σύας σιάλους καὶ βοῦν ἀγελαίην. 

Σ 
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3 ΒΩ - , ἢ πού τινος νίχας ἀχάρπτωτον χάριν, ἢ δα χλυτῶν ἐνάρων 
-- » γ ’ Ὑἶἷῇ,2} 2 ,’ 

ψνευσϑεῖσ᾽, αδώροις εἰτ ἐλαφαβολίαις; 

ἢ χαλχοϑώραξ ἡ τιν᾽ Ἐνυάλιος 
μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐννυχίοις 
μαχαναῖς ἐτίσατο λώβαν; 

᾿Αντιστροφή. 
. . ’ γαιχα. ψν ὦ ’ τ Ξε 

οὐ ποτὲ γὰρ φρεένοϑεν γ᾽ ἐπ ἀριστερὰ, παῖ Τελαμῶνος, 
ἔβας τόσσον, ἐν ποίμναις πιίτνων" 

ει Ἁ ὍΝ ’ , ).5.523 γ ’ 

ἤχοι γὰρ ἂν ϑεία νόσος" αλλ ἀπερῦχοι 

110 ἢ. θη ατγυπὰ (65 οὑνναϊβθη 
Ζοῦηθ5 46Γ Αγίθιἷα. Βα ἀν ΟΠ ον 
ἴπ Οἰποι ἀου 56] θη. νογΘη 4] ΓΘ π ἢ 
ἘΒΡΘηΡΆ})6 ἴῃ ΒΟ ᾿σροηα οἰπθβ 
βοκους ἡ πού (ἀ. ". ἴσως, εἰχό- 
τως, 66)" 6) τ νος νίχας ἂκ. χα- 
θιν. 16 νίκα τις νὰ 666. 
ΖΘ Βρα] θη ἄστει, ἢ ψευσϑεῖσα 
ἐνάρων ΠῚ Κυῖοδο (93), : εἴτε 
ἀϑδώροις ἐλαφαβολίαις (ἀν 
θεῶν -- ̓ ο νψοροπη, δαρίαιοη [Ὧν 
ψευσϑεῖσα δϑώρων ἐλαφηβολίας), 
οὗν ΔΓ ἀν Φὰ» 4, ἄῤγθη ουβίο- 
μουΐη ΑΤίθι5 ἰδὲ. []. 1, θὅ 50]} 
ἀθν ῬΡΙΘΒίο βᾶβθη, νν655}}}}} ΑΔ}ο]- 
Ἰοῃ ““ὔνπθ, εἴτ᾽ ἄρ᾽ γ᾽ εὐχωλῆς 
ἐπιμέμφεται ἢ ἑχατόμβης. - ἐλα- 
φαβολίαις Τιᾶυν. Α 5ϊα1 ἐλαφης- 
βολίαις, νΒὶ. 'νΔοΙ. 214 ἐλαφαβό- 
λον, τὰ Ο. Β. 180. -- ἀκάρπω- 
τος χαρσις, οἰ ἡ ΘΙ  βο ϑρι η 51, 
416 οἰπὸ Εσαομ!. (5 Βα] ἀρ 65. Ὠδηκ- 
ΟΡἕῸΡ) ΘΘΡΠ ΘΙ δα ἰδ. [)ὰ5 ἀθπι ἀο- 
ἀδηκθη ΠΔ0}} Ζὰ νίκας δο ον! 6 Ερ1- 
ἐπδοίοι ἰδὲ Ζὶὶ χάριν βοζοβόη, ΨΝ]16 

Εὰν. Ι". Ταυν. δῦ4 χαχῆς γυναι- 
χὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. 

119. ,,ΟΘάονῦ Βαὺ οἰννὰ ΕὔηγΑ]108 
θοῦ ππνογρο! θη σΘΌ]Π ΘΙ πη [Ρ61- 
βίδη ἃ 510}} Ζι "ο ΚΙ ρθη 7“ Ὁ 16 6}- 
Ιθὰ ἤ τιν᾽ ̓ ννοπῖν πη ἀπο} ἥν- 
τιν᾽, εἴ τιν᾽, μή τιν᾽ ψΘΡ οἱ, 

ν Θά. 9. 406 ἢ μή τίς σευ μῆλα 
βοοτῶν ἀέχοντος ἐλαύνει; ἢ μή 
τίς σ᾽ αὐτὸν χτείνει δόλῳ ἠὲ βέη- 
φιν; 1οἷν πᾶ]))ὸ 76 χι 48 ἰμοϊομιοβίθ 
σοννᾶθ]: 6416 οι" ἀστοὶ ἀδ5 Ζιι581η- 
τη η δ π΄ χἷν 7 νϑΡδηϊαβϑίο Νοι- 

5.6 Παρ ἀὸν ΒΡΑΡΡΑΙΕΚΟΙ ἅι0} Εν". 
Ηθο.. [013 ποῦ οῆτα; πέπλων ἐν- 
τὸς ἦ χρύψασ' ἔχεις ; ΔΘΒΆΠΙΟΝ υνῖρ 
ἄρα υυϊαηῖθι" ΡΌΒΙΘΙΠΙ, --- Ἐνυάλιος 
ρα θᾶ] ἃ τὴ} δε 1Ιἀθη Ποῖγρι, μα] 4 
56] 5 πα! σοάδο!!. Ὠ16 ΑἸΚΟΙ 
ΡΠΟθθη πη νὴ ΑΓῸ5, ἄθπ δόρ!ιο- 
ΚΙΟ5. πῖομῦ πθηηθη τοοῆ θα, νν 61} Θ᾽ 
δ δῖ ἀθΡ ΤΤΟΘΙ δίαπά, χὰ ἰΓθη- 
πθπ, Ὑ8]. ΑΥΙβίορ!ι. Ρᾷθ. 450 ππά 
ἄθη ϑοιννναν ἀθν ἔφῃοθοη: ἵστορες 
ϑεοί, ΄ἄγραυλος Ἐνυάλιος Ἄρης 
Ζεύς. Δυΐ ἀδθι' Αἰαϑβίηξοὶ ΦΔΙΆΠΙΪβ 
γᾶν οἷη Το ιηρ6] 465 Εηγά]105, ΡΙα- 

ἴσο 50]. 9, πηἀ ἀθι δἰ θη 566 ἂτ- 
ὅποπ ῬΟΙΘΜΙΔΡΟΙΟ 5 ΟΡΓΟΡΙ 6 7 ν]1ο]ι 
ἄον Ἄρτεμις ἀγροτέρα υπὰ ἄθηι 
Εν] 105, ῬΟΠΧχ 8, 91. Ὑ]ΘΙ]οΙομὺ 
νᾶ θη ἀΐθ56 [Ππηϑιᾶπαθ. ποῦ! οἷ π6 
ΠΤ Π55 0} ἀ16. Ελδβιηρ ΠΠΠΒΘΓΟΙ 
516116. 

189 ἢ, Οὐ γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον ὅ- 
φρων εἶ, ὡς ἄνευ αἰτίας (ἐξ ἰδίας 
προνοίας) ϑέλειν ἐμπεσεῖν τοῖς 
ποιμνίοις. ὅ001. 8110 465. Ζι 
Εν» δηΖιηρ, νοῦ τόσσον οὐννανίοίθη 
ΙηΓ, πεσεῖν τι ΚυὰΓρον ἀἃ5 Ρὰᾶν- 
ορῖαπι οἷῃ: ἌΝ ΘΝ ΗΝ ΠΕ 
ἀν αιἰὰ Βονν αδδίβοίη ἀδυροβία! 
Ζι πηγθυηϊ Προ ΒΟρΡΊΠπηθη. ρΡ6- 
ΒΟ ΓΘ η, 5. ὅτι 65 ἐοι βῆ ᾿ιαϑὲ 
ἄστοῇ ἀξίη Βεδ δε εἰ τ «Ὅον ἤθον- 
ἄθη. ἧς Δ ΕΙ. Απι. 152 ἢ χκἀπαπει- 
λῶν ὠδ᾽ ἐπεξέρχει ϑρασύς; ΕἸ. 
84. χὰ 0. Β. 10. 

186. γάρ 5.6} ἀθιὴ γάρ 188 
816 16}!. -- ϑεία, ἡ ἐκ ϑεοῦ χατα- 
σχήψασα, ν8]. 151. Θ11. 

180 

189 

188 
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καὶ Ζεὺς χαχὰν χαὶ Φοῖβος ᾿Αργείων φάτιν. εἰ δ᾽ ὑὕπο- 
βαλλόμενοι 

χλέπτουσι μύϑους οἱ μεγάλοι βασιλῆς, 
190} τᾶς ἀσώτου Σισυφιδᾶν γενεᾶς, 

μὴ μή μὲ; 
Ψἤ᾿ , τι 
αναξ, ἔϑ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις κλισίαις 

ιθϑδμμ ἔχων χαχὰν φάτιν ἄρῃ. 
Ἐπῳϑδός.. ἐνε 

2 23 2, 5 « ’ [4 , 

ἀλλ᾽ ἀνα ἐξ ἑδράνων, ὅπου μαχραίωνι 
"{ Ἁ -Ὕ}) 2 - ἢ “ 

ἰθδστηρίζει “τοτὲ τᾷδ᾽ ἀγωνγίῳ σχολᾷ, 

181. Ζοι5 Αἷ5 πανομφαῖος, Ἀ0ο]- 
Ἰομ 415 ἄθβδβθη Ῥγοριθίθβ, χὰ 0. ἢ. 
151. ὈῖΘ δρθυγαηρ ἀθ5. Αἀἤθοὶῖ,, 
νῖθ ΕἸ. 780 ὥστ᾽ οὔτε νυχτὸς 
ὕπνον οὔτ᾽ ἐξ ἡμέρας ᾿Εμὲ στε- 
γάζειν, αὶ Ζεύς ἀπά Φοῖβος κὰ 
μ θ6ῃ. 

5 138. ὑποβ. κλέπτουσι, ὑπο- 
βλήτως λέγοντες ὑποσπείρουσι. 

189. οὗ μεγάλοι βασιλῆς, 
ἀϊ Αἰγιάθη; ἢ τᾶς Σ σ. γενεᾶς, 
πᾶ! βασιλεύς, νονβ οι! 1 ἀδ α 
νοὶ 5 18 0} }} ἃ ὁ ἢ 5 Ὁ ἃ πὴ 6, νβ]. 
Ποπι. 1]. 19, 104 ἀνὴρ πάντεσσιν 
ἀνάξει, Τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ 8' 
αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσίν. Ὥϊα πδο0}}- 
ΜΟΙ ΘΡΙβοΠ6 ψοΙκΚβθαρο β6Π6 1 5.06] 
ἀαγῖη, 416 ἀἄυτοῖ ἀν ἐμὴ 
ΒοΡν οὐ αροηάθη Ῥουβοηθθη (6 οτ- 
2610 νυν Πα 5 Πα! 10}. χὰ νου κΚηῦ- 
Ρίθη. 80 δὰ] ἤθιυιπθβ, ἄθ ἀρχὸς 
φηλητῶν, 415 δίαπιην οι" 465 Ατι- 
ἸΟΙγΚος. νν 16 465 [6 γ165. [ΘΟ Ζίθ 6." 
5016 ᾿Ἰηἀθ55. ποθ 46 να Ρο γᾶν 
ἀοθ5. ΟΘάγϑϑβοιιβ βίη. ἀμμκίοῖα, αἴθ 
ΤοΟΝίο ἀθ5 χλεπτοσύνῃ ϑ᾽ ὅρχῳ 
τε 55 ΘΖ ΟΠ ποίθη ΑὐΠΟΙΎΚΟϑ, 5016, 
θΟνῸΡ ξς ἅτι5 ΑὐνκΚαάϊθη πᾶοῖ {{πᾶΚὰ 
ΒοκΚοιπῆθη, πἰΐ ἄθιι ΚΟΥ π 5 ΘΟ θη 
Σίσυφος. ἄδπι χέρδιστος ἀνδρῶν, 
ὕπιράηρ᾽ ΡΘΡἤοροπ μάθη. θά ον γὰρ 
Αἰὰβ 'ἱπ ΑΘβο ιν 5 Ὅπλων κρίσις 
ἄθηὶ Θαγπβεῦθν νοῦ; 74λλ᾽ ᾿Αντιχλείας 
ἄσσον ἢλϑε Σίσυφος, Τῆς σῆς λέ- 
γω τοι μητρὸς. ἢ σ᾽ ἐγείνατο. 
61. ΙΝ 417..02ὅ, 

191. μή μ᾽, ἀ. ῃ. μή μοι, οἷπθ 

} 

ΜΟΙ δἰπθιη Καρζοη  οσα]α βοίης Ε]1- 
βίοη, νυϑίοῃο Βορ ο ΚΙ 65. πὰ ἃπ ἀΪ6- 
561 ΘΡΤΘρίθη Ομογβι6}16 510}} βιϑϑδίαι οἱ 
μαι. 80 ||. θ, 168 ὃ ὅς μ' ἔϑελεν φιλό- 
τητι μιγήμεναι οὐκ ἐϑελούσῃ, νεὶ. 
Νὰρ ̓ β!νδοὶι Ζὰ Π]. 1, 110. (Ῥίββθη γϑι- 
πιαϊμδὶ μή μοί γ᾽, ννο γε 485 Ὠτϊηρ- 
ποθ ἀν ΑΒ ἢ παης ΠΡΑΣΨΕΡΤΩΣΣ ὶ 
ψυχά.) 

192. ὄμμ᾽ ἔχων ἔφ. κλ.. ἤαο 
υμἴι παῦο5 δογιογηρίαγι5, νὉ}]. ὙγΆΟΗ. 
θ12. (Απάρο αὐ πιαρίίηνα “Ἰομίονία 
αοἰ{65 6675.) 

ι94. ἄν α (ἀνάστηϑι) ἀυ!]άδι Κοὶπο 
ΕΠ]ΙΒΙοη, νν 558 84}}0 ἀθν Ηϊαὶ ορδαθὲ 
ἰϑῖ. Ὅϊὸ Θ᾿ θα βο [ΠΟ ὁ Ααἱροραπρ; 
ἄον Εροάθ τπᾶἱῦὺ ον Π᾿Ο ο ἀὰ- 
ἄσγοι, ἀα95 ἀθνΡ [ΘΙ 6 Βρηϑὶ 
ἀοΥ ἀουβοι θη διΡορΠθη. ἴῃ ΔΡΡὮγἢ- 
πιΐθ 0} Ἀοῖμθη ἀθονρθῃι. Ι 

1951. :στηρίξει σχολῷ, φμαξὲ 
αἴδαιις ὁ5 οἷΐο. Ὀΐδθθθ σχολά ἰ5ὶ 
ἀγώνιεος (οἷπθθ, ΑὐἹὸῷ ΟΧΥΠΙΟΙΌη, 
νγθ. οὐΐμηι 7168 Οἰϊο 1), ἀγῶνα 
ἐμποιοῦσα, ἀϊδορίηυϊγῖς ρίοπα, ἴπα- 
50 [Ὁ ἀστὸν Αἰαβ δ.Π|5 1 Ζθ. πὰ 
ΖεἸ16 ἀεν Μαμ βοῖηθιν" ΥΥ Τά θυ ΒΔ ον 
να ἢ 5. (ἀπάγο νϑυβίθῃθη Καὶ ἃ1- 
ΡΓθβΓαβὺ, ννο ἂν ἢ. 1, 488 5ρυ ἴοι: 
ΑΘΙΠ]δ5 οὔτε ποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πω- 
λέσχκετο κυδιάνειραν, Οὔτε ποτ᾽ ἐς 
πόλεμον.) ὮΪϊδ ϑ16ΠΠππρ ΒΟνν0}}} ἃ15 
ἄον ἀδάδηκε νογυνοιρὶ ὅπου τη} 
ποτέ σὰ νουθὶπάθη ; Ζ} μαχραίωνι 
πη4 στηρίζει δοποπππθη ἀρ οκι ποτέ 
ἀ16 Ὀπροάι]ά "ὅ68 ΟἸοΡ 5. ὕθον ἀδ5. 
Ιδηρ6 ἔἰείδιαι 4ος59 Αἰᾶ5 ἃιι5, ἅδη! 10} 



. ΑΤΑΣ, 

2) Ἂ ϑ ’ 

ἄταν οὐρανίαν φλέγων. 

49 

ἐχϑρῶν δ᾽ ὕβρις ὧδ᾽ ἀτάρβητα 
ὁρμᾶται ἐν εὐανέμοις βάσσαις, 
σάντων χαγχαζόντων 

’ὔ Ψ, γλώσσαις βαρυάλγητα" 
Ἄν ΤΟΝ Ὁ...» ε 
ἕμοὶ δ᾽ ἀχος ἕσταχεν. 

ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 
Ἁ 2 Ν - Ὕὔ 

γαὸς ἄρωγοιν τῆς Ζδίαντος, 

γενεᾶς χϑονίων ἀπ᾿ Ἐρεχϑειδᾶν, 
ΒΥ Ἁ « ὔ 

ἔχομεν στοναχὰς οἱ χηδόμενοι 
τοῦ Τελαμῶνος τηλόϑεν οἴχου. 
γῦν γὰρ ὃ δεινὸς μέγας ὠμοχρατὴς 

ννὶθ ἴῃ ἀεί ποτε 320. Απὶ. 452. 
(ΒΙυ5ο] ποτί, 6] οΠ6 ΕὉΓΠπΙ ἴῃ 
ἄθῃ ᾿γγίβομοη ΤΠΘΙθα. ἀν ΤΡαρὸ- 
ἀἴθη 510 ὀϊου Πηάθι.) 

190. ἄταν οὐρανίαν φλέ- 
γων, ἀὰ5 ἀπῃοῖϊνο]]6ὸ ἀό- 
γοπΣ Ζὰ δἰππ ΘΓ ἢ ὁ ἢ 6 ἢ (Ζα 
Απὶ. 418). ΒΡνρᾶπάθ δεὐΓ]δπ - 
πποπά. 16 ἱπ φλέγων πρβεμάρ 
Μοίαρο οΡΖθιρὶ οἷη β Οϑϑαγ ρα 
πὐάν τ ἄδὺν δοῖπᾶε ΑΝ ΤΩ: 
ΓΟ Υ ΠΝ ΟΡ ὙΠ ΤῸ ΓἘ1 5 δ᾽ ἢ 
ΤΠΗΠΔΙ ΟΜ αοἢ θη, 
Ζαρννῖπα ρσοηδηγίον Υ ΔΙ θη (νῈ]. 
4 9960.--10..165)5.. 0π4. ἀὐεϑ ἂς 
Βϑάθν δας Πατητηῦ Α1ᾶὰ5. σὰ ἸοάθΡη 6 πὶ 
Βγᾶπάθ ὠδε, 61} ον σα ὶρ ἰπῃ 
Ζ6116 5ἰίχζι. Βι1ἀὰ (πῦρ) πη ὅΔ0Π6 
(ὕβρις) Π᾿οδδὲ, ννῖθ οἵν, ἴῃ Εἶπ. 
(ΔΙ ἁυιῖη ΘΡΚΙᾶΡΕ, ἀπὶ εὐάνεμος ἴῃ 
56ΙΠ6Ρ φουνγδμπ]οπδα Βοάθδαϊαπρ, Ζὰ 
ἴαββοα : 1}Π| ἐμ ἃ πυϑγιίο δέ {)"αγ7ι- 
γι 5 οογυαίἑ διι5 δϑοιι)ηὶ ἀρ᾿ γιέ, 
φιοηιαάηνιοσιηι [θη 46 ἐαζίδιίι5 Ιοοἷς 
ἰαΐ6γ»86 αηχνατγιί.) 

101: 
ἀνειμένως, ΜῈ 921 ἀχμαῖα μόλοι 
ἄν. Ο. Β. 888 ὑπέροπτα πορεύε- 
ται. Ο. Ο. 1090 οὐ κατάμεμσιτ᾽ 
ἔβητον. (Πδυιπᾶπη ἀταρβήτα, Ὀϊα- 
ἀονῖ ἀτάρβητος. ) 

1909θ. γλώσσαις, 

ΒΌΡΒΟΚΙ65 1. 2. Αὐῇ, 

πἰΐ δ6- 

γνῖθ οἴη νοπὶ. 

ὰ τάρβη τῷ, ἀταρβήτως, : 

Βοην ϊζίρου Ζυηροη, ζΖὰ 0. 
» 2 ’ 

Ἐ. 1220 ἰαχεῖν ἐκ στομάτων.. 

200. ἕστακεν (κεῖται, πέπη- 
γεν), ΜΤΖΟΙῖ [θ651, ροροπῦθοι 
ἄδιῃ δὁρμᾶσϑαι ἀδγ ὕβρις, γε]. 106. 
1084. 

201. ναὸς ἀρωγο ί, νῖ6 850 
γένος ναΐας ἀρωγὸν τέχνας. 

202. ϑόρβοκίο Ροιγδομίοὶ ἀϊΐθ 
ΑΙ ΔΤ 6 Ρ φοΡάθζΖιι ἃ15. ὉΓΤ 6 ἷ ἢ δ 6- 
Ῥοῦγπθ ΑΠΙΚοΡ: ἄθη ΕΡΘομ ΠΘιὶβ 
τέχε ζείδωρος ἄρουρα Π: τ τ584.8: 
ἤρβγοι. χϑονίους Ἰναχίϑας" 
αὐτόχϑονας καὶ οὐκ ἐπήλυϑας, νοι 
ἄδθη Αγρίνοση. γὙ8]. Απι. 982. 

204. τηλόϑεν νοῦ}. πὶ χηδό- 
μενοι. Ἐπ ἰδῦ νοῖὴ δίαπάριαπκι 465 
Δα} ΘΑ]απ 5. σα σΚρο] Θθοποπ 76- 
Ἰδιποη ἃυ5 οϑαρὶ, νρὶ. Κυῦρον ἀν. 
δ ΘΥΣΤΑΡΊΤΑΊ ἢ: 

205. Τοκπιοβ5α μά! ἀ16 ΕρηΠοίᾶ 
ἀδς. ρον! ροη Ἠρίάθη, ἀπ ἄθη 
ἀὀροηβαὶ ἀθ5 {οι χι σὰ ΟΡ μη Ζὰ 
μορθη: μέγας οὗδθν πελώριος 
ΖΘ ομποὶ, ἵδη γῸ ἄθοιῃ ΚΙοίπθρῃ 
Οἱλῆος ταχὺς Αἴας Ὧὰ5; ὦ μ.ο- 
χρατής π8ο} ἀθιὴ ἨοιποΡίβοιθη 
ἔξοχος “Ἰργείων κεφαλὴν ἠδ᾽ εὖ- 
θέας μους. ΑπάοΙ5 88 ὠ- 
μόϑυμος, 920. 9981 ὠμόφρων, 
γ81. 548. 

4 
ιν." 

200 

205 



220 

0 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

2 - «Ἄϊας ϑολερῷ ; 
κεῖται χειμῶνι νοσῆσας. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δ᾽ ἐνήλλαχται τῆς ἠρεμίας 
νὺξ ἣδε βάρος; 

Δι0παῖ τοῦ Φρυγίου Τελεύταντος, 
λέγ᾽, ἐπεὶ σὲ λέχος δουριάλωτον 

, ἊΨ “ υ στέρξας ἀνέχει ϑούριος “ἴας" 
ε Ρ] ᾿] ΒλῚ 376.. «ς , 

ὥστ᾽ οὐχ ἂν αἰδρις ὑπείποις. 

ΤΕΚΜΗΉΗΣΣΑ. 

πῶς δῆτα λέγω λόγον ἄρρητον; 
οἰ ϑανάτῳ γὰρ ἴσον πάϑος ἐχπεύσει. 

μανίᾳ γὰρ ἁλοὺς ἧμιν ὃ χλεινὸς 
γύχτερος «Αἴας ἀπελωβήϑη. 

.}) ᾽ΥΝ ΒΩ - 2 

τοιαῦτ᾽ ἂν δοις σχηνῆς ἔνδον 
χειροδάϊχτα σφάγιί αἱμοβαφῆ, 

200. Αἰδθ᾽ 5οηϑὲ 511Π165 (δηάμι 
ἰδὲ {16 Ὁ δυΐρον ἀ}}ῦ, νυν ἀὰ5. ἀσγοῖ 
ὙΠ] άθα ϑίαγη. δ ΘΓ ρίΘ Μεοου; 
νοσήσας, ἴῃ ἃ ὁ πὴ ΟΡ Ίη Κυδηῖκ- 
μθῖϊ, ΝΥ αἤπβίμη, ν δ Ὁ Γ4 11 6 ἢ 15. 
γε]. 251. στέρξας 211. 

208 ἴ. δίαι ἀ6Ρ ἀῃ ΓΚ] ΡΠ ΘΙ θα. 
[μόϑᾶρὶ ἀθνΡ Θ6}1ὁπ τῆς ἡμερίας 
μά) 6 1οἢ τῆς ἠρεμίας νεῖν ΕῪ. ΤΊ ΘΡΒ0 
δ 5 ΠΡ ΊΘΡ θη, γν 6] ΟΠ 65 Ζὰ ἄθηι ϑολε- 
ρὸς χειμών οἴηθη ἰΡ ΠΟ] θη αο- 
δ6π581.2 θ1146:. 6}. τί δὲ βάρος 
ἐνήλλαχται δε ἡ νὺξ τῆς ἠρεμίας, 
ὙγΟΙοΙ᾿ Ἰαϑίθηάο5 614 πδϊ 
ἀϊο νου δᾶηρθηο Νδομὶ βο δ θη 
ἀϊὸ ΓΡἄμπονΡο 511116 5160}} οἰ η- 
δΒοίδυβο  ῦ θη. ἢδοὺῖ ἄθῃ 
ὟΝ αἰ ϑησόνιοῦν παϊϊθ Αἰὰ5 5160} 
5.1}} μιὰ ΤΌΝ ἴῃ 56ῖη Ζ6}} νϑῦ- 
ΒΟ ]Ο556η. 

210. ΠΡ 06» "σα πρ Ζα Ὁ]5 8 
νυὺΣρὰ ἀϊθ οὐρϑίθ 5106 νοὴ Τελεύταν- 
τος νου]άηρονι, ννῖθ "61 Αϑβοιγ- 

χείνου χρηστήρια τἀνδρός. 

Ιυ5 Παρϑενοπαῖος, Ἱππομέϑοντος: 
[ὺ. Α οὐ". ἀπά Ῥᾶν. Α 5βοῃγοὶ- 

Ῥθη δογυδάοζι Τελλεύταντος. (Π 6Γ- 
᾿ηᾶπη Φρυγίοιο, νγοάιΡοῖ ἀ6ν ὟῸΡ5 
ὁἄδΒ}}05. ννῦγάθ, Ρουβοη Φρυγίου 
σύ, Μανη Φρυγίου Τέχμησσα 
Τελεύταντος.) ; 

2ιΊ. λέχος, 1745, Τωἃ 5 6 ΡΒ 6- 
ποϑϑίη. --- ἀνέχειν, ΠΟΘΙ ἃ]- 
ἴθη, Ψψῖθ Εαρ, Ηδκ. 119 Κασσάν- 
ὅρας ῬΑ ἐν τὺ λέχτρ᾽ ᾿“γαμέμνων, 
ὰ Ὁ. (. 61 

218. ὑπείποις, αϊοοηάο σ5- 
867,45, νὶ6 ὑποτίϑεσϑαι. 

2171. ἀπελωβήϑη, ρϑοηίζις (6- 
ἠοτγιοοίαζις 65., νϑ5]. 801. 

220. χρηστήρια, ἱερεῖα, νν 16 
Α686}"}. ὅϑρι. 215 σφάγια καὶ χρη- 
στήρια. ΑΡΘΡ ἴθι" τηϊν 56}}1}6}2- 
ΠΙΟΠΘ ΙρΡοηΐθ ἀἴθ ἰμὶ ΝΥ ἃ πβίπη μἷη- 
δοορίονίθη ΤΟ, ννᾶμροπα 516 
οἰρθηῦ οι. ἀθη (ἀδιίουη ρου γΐθη. 



ΑΙΑΣ, 51 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

οἵαν τ ωσαρ ἀνδρὸς αἴϑοπος ἀγγελίαν, ἄτλατον, οὐδὲ 
φευχτᾶν, 

ΕΝ ’ - ο 

τῶν μεγάλων Ζἰαναῶν ὕπο χλῃζομέναν, 

τὰν ὃ μέγας μῦϑος ἀέξει. 
οἴμοι, φοβοῦμαι τὸ προςέρπον. πτεερίφαντος ἁνὴρ 
ϑανεῖται πταραπλήχτῳ χερὶ, συγκαταχτὰς 
χελαινοῖς ξίφεσιν βοτὰ χαὶ βοτῆρας ἱππτοονώμας. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ὦμοι" κεῖϑεν, χκεῖϑεν ἄρ᾽ ἡμῖν 
δεσμῶτιν ἄγων ἤλυϑε ποίμναν" 
ὧν τὴν μὲν ἔσω σφάζ᾽ ἐπὶ γαίας, 
τὰ δὲ πλευροκοπῶν δίχ ἀνερρήγνυ. 
δύο δ᾽ ἀργίποδας χριοὺς ἀνελών, 

221. Πὲὰ αἶϑοψ Μεὶ ἃ] 6 ἢ 
Βιομ θα ἴῃ ἀν ἤ6ρ6] νοὴ ἀδν ἌΡ 6 
δίθηῦ, δαὶ Ὀιηάον πᾶ [υν. ἃ 
ῬΡ. αἴϑονος ξαΒΟΠΡΊ θη, νἀ πὰ 
ἀϊοὸ ἀργίρθῃ Θυο] θα 2. Ἰβομθη αἷ- 
ϑόπος υπὰ αἴϑωνος (Α6ϑοῃ. δορί. 
448 ἀνὴρ αἴϑων λῆμα) 50 νννάηκθη. 
Αὐοὶ "61 Ἠοϑιοάοβς Ορρ. 861 56Ποὶ- 
πθη ϑρυγοη ἃυῇ αἴϑονα λιμόν ζυ 
Τἄῃγθη. 1686 ΕΌτπὶ νἄγο πἰΐ γή- 
φων, νήφονος "εὶ ΠΘορηΐς Ζαὰ- 
ΒΔ) ΠΘ ΖΒ 6] ] θη, θθπποοῖ 0]6 106 
ἴθ} Βεὶ αἴϑοπος (ϑερμοῦ, διαπύρου, 
7εγνυϊαϊ ἱπροηΐδ, ἀδ5 αἷθ ΒΟ θα 
Δ ιΙοῖη Κοπηθη. Ἕἀογᾶάθ ἀἃ5 [Πηρ6- 
γν ΟΠ ΠΟ 6. βο δἰηὺ ἀναμμ. Κο ")6- 
νορθη Ζὰ μάθοι, αἴϑωνος δὴ ἀϊΐδ 
5.16116 ζὶ βοίζθη, ὑν  Ιοἢ ος ἀἄδπη 4685 
Μοίγυπιβ. μά ]}06} ἴῃ αἴϑονος νογᾷῃ- 
ἀογὶ υγάθ. 

224. φευχκτάν, 61 δε 8}}- 
μη νϑΡὈΓγοὶ τοῦ. 

225 1. ᾽Ά6Ὺ μεγάλοι Δαναοί 
δἰπα αἴ Εὐνβίθη, ἀαγο ἡν 6] 6. ἀϊθ 
Κυπάρ τὑπἰθ 5 ΝΟΙΚ φοῦγδομι ἰδὲ 
(189), μέγας μῦϑος, ἀϊδ ἀπγοὶι 
ἀα5 ΝοΪΚ νορυ νοοῖ οίθ πᾶ ἀδηιὶὶ ν6- 
πγρόβϑογίθ Κυπάρ, νρὶ. 152. 

229. 6" ουὐϊδυ οι ἥᾶπα 

(περιφανής, 599) νψὶνἀ ἄπο} 
ψδηπδίπηΐϊδο Ηδπά 5 ΟΡ 6 η, 
ΘΙ ἀν ΟΠῸΓ ἀπροννυθδὶ ἅδη 
οι διμιον ἃ 465 Αἰὰ5 νν εἰδδαρὶ, νν ἂϊδ- 
ΤΘηά ΘΓ 56] }08ὺ πὰ ἀπ δϑιϊπημΐ δἷῃθ 
ἘΒογιάδιον ἀ65 ΠΡ 6 5 ἀπ δ 50] ΟΠ 6 
Γππβιᾶηά θη ποῖ πὰ 6 ἢ 1 ἀθηκοη Κᾶμπη, 
τᾶρ ἀϊὸ Κυδηκῆοῖῦ ἢ ΠἰηΡ ΑΙ η 
οὗον ἀϊὸ δοιθ ἀδν Αοιᾶθν (254) 
ΟὐΘΡ 56ῖη οἰβθηθβ ϑοινν υῖ. 

991. κελαινὰ ξίφη, [ιιιοδία, 
νῖο Τρδοῖι. 850 ἐὼ χελαινὰ λόγχα 
προμάχου δορός, 5600]. διὰ τὸν 
ἐξ αὐτῆς ἀποτελούμενον ϑάνατον. 
θὲΡ ΡΙν. νῖθ ον. μάχαιραι, 
βάκτρα, σχῆπτρα, γένυες. 

252. ἱιπονώμας, Ὑγ6 1} ποι 
Ἀο556 πἰΐ ἀὐυ ἀϊθ ΝΥ οἰἀ6. θυ! θη 
νυυγάρη, ν8]. 149. 

2358. ὧν, ποιμνίων, ἄἀθιι ϑ΄'ππο 
ἢ80}} ἃυ θη ΘΟ] ΘΟ νη ΒορΡ 
ποίμνην βοζοβθῃ, Μὶθ ΤΡΔΟΙ.. 548 
ὠν δυῖ ἥβην; ἀν. αν! . ὙΠ]: 
299 ἢ. -- ἔσω σῳφάζ᾽, 5Ξἴδοἢ 
ἰοάϊ, νϑὶ. Α680}. Αξδ. 1916 σέ- 
πληγμαι καιρίαν πληγὴν ἔ ἔσω. 

231. ἀνελών, ἀνελόμενος, λα- 
βών. --- ὉΐΪ6 θεϊάθη ὙΨΊΔάΟν. 5ἰηά 
ἀϊο Αἰγσίάθη ; ἄθῃι ΑΡΔΙΠΘΙΠΟη ΓοΙβϑὶ 

4 Ἔ 

22 

290 

299 

290 



ὅ9. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

τ Ἁ Ν ᾿ Ὡς ΟΝ νῷ ὙΕΥ͂Ι, 

τοῦ μὲν χεφαλὴν καὶ γλῶσσαν ἄχραν 
δίπτει ϑερίσας, τὸν δ᾽ ὀρϑὸν ἄνω 

»Δθχίονι δήσας 

μέγαν ἱπποδέτην δυτῆρα λαβὼν 
παίει λιγυρᾷ μάστιγι διτιλῇ, 
καχὰ δεννάζων ῥήμαϑ', ἃ δαίμων, 

χοὐδεὶς ἀνδρῶν ἐδίδαξεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστῥοφή. 

ὅρα τιν ἤδη κάρα χαλύμμασι χρυψάμενον ποδοῖν κλοπὰν 
ἀρέσϑαι, 

ὌΝ Ν 2 , Ν « , 

ἢ ϑοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ξζόμενον 
δυχτοντοπόρῳ ναὶ μεϑεῖναι. 

Αἰὰ5 ἴθ Ζυαπρο ἃ.5, ΟὟ 1} ΟΡ ἄθῃ 
ἘἈΙΟΒΓΘΒΡΓΟἢ νορκάη!θι Παῖίθ. 
ΟἸδυθίος ΑΙὰ5 5οῃοη 85 ἵ. 416 Αἰν- 
ἄθη δοιδαϊοὶ Ζὰ πᾶ 6, 50 θοβᾶηη 
ΘΓ πὰ Ζ6]16 561η6 Ουδ]ονοὶ γΌη 
Νϑαθιπ, ἀὰ Αἰμθπθ ἴπη εἰςέβαλεν 
εἰς ἕρχη χαχά, ἱπάθιπ 516. ἱπὴ ἴῃ 
᾿ΠΠ]Π]6]" ΘΡΌβϑου ὸ ΠΆΒΟΓΘῚ νουβοίζία. 
Ὀΐθ ἄτι Οάγββθυς 104 ἢ χαυρο- 
ἀδοιίο Ῥεὶπιρπηρ Ρα πἰοιῦ ἃ85- 
βοίδηγι, ἀὰ Αἰᾶὰ5. π8ὸ}} 461 [Πη16»- 
τοάμπηρ τὴν ΑΙθθηθ. ΖῈ ΒΟΒΙΠΠ ΠΡ: 
ΖΡ ΠΟΚΚΟΕΡΊ. 

298. γλῶσσαν ἄκραν, ἢο- 
ΠΟΙ 5 πρύμνην γλῶσσαν, Θ ἔγ 6 η10 
γαϊαίο ἔθηιι5, νβ]. ῬΙΙ]. 191 ἄχρον 
πόδα. 

240. Ὑεῖ: συ 108. 

241. 561}. διπλώσας τὸν χαλι- 
γὸν παίει τὸν κριὸν ὡς ὀξυφώνῳ 
μάστιγι. ΝΕ]. τὰ Ὁ. Ἐ. 809. 

248. Τοκιηθβ88 5161} ἴῃ Αἰδβ᾽ Β6- 
σίπποη οἷπο ϑεία νόσος, ννῖθ 46 Ρ 
(μον 180. ἴῃ 0. Ἐ. 1258 ϑπομὺ 
Οϑάΐρυδ ἀϊθ Ιοκαβῖθ ὑπὰ λυσσῶντι 
ϑαιμόνων δείχνυσί τις, οὐδεὶς γὰρ 
ἂν ρῶν. Α686. ΑΡ. Θ01 ἢ τοί 
τις ἐξέκλεψεν ἢ ᾿ξητήσατο Θεός 
τις, οὐκ ἄνθρωπος. γε]. ΕἸ. 199. 

240. Ηοπιον Θά. 8,92: ἂψ Ὀδυ- 

σεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμε- 
νος γοάασκχεν. Βδὶ δΡΌββθπι [οἷά 
νΙΘ Ρ6ὶ ἀθν Αππᾶβοριηρ 465 Τοῦ ο5 
Ῥῆορίοπ 50 ἀΐθ ΑἸτοπ ἄδπ Κορῇ 

,Ζὰ νοΡ ΤΠ Π]6η, ἐγκαλύψασϑαι, οαρμξ, 
οὐυοΐυ6)"6, 0} 67)»12.6, υδία; 6, ννὶθ 8ὅ0- 
Κραίθβ θεῖ ΡΙαΐο, Κγγοβ. Χϑη. γγ. 
8, 1, 28. ρΊὶ. ων. 4, 12 υπὰ ΗΠοκγαῖ, 
ΑΒ, ΘΙ Ὁ 

249. Τοῦ δῦ 6ὁ5. Ζοῖ (0. Α 
ἤδη τοι, ἃ. ᾿. ἤτοι, απ --- αἰ), 
4855 τηδὴ Θηΐνν 461" 50} 6 ηϊοϑὺ (σ ὁ- 
δοῖν, “πὰ Αηϊ. 855) ἀανοηϊᾶυ Ὁ οἄ 6." 
Ζὰ ΒΒ σοῦ. 6 ον Κοπηΐθ 
ΘΠ ΓΔΟΙΙΘ βᾶροη: ϑοὰν εἰρεσίαν 
ναὶ μεϑεῖναι, ΓΆΒΟΝΟ5 πα 6 ΓΗ 
ἀδπὶ ΘΟΒῚΓΓΟ γοῖρ 6 απ, ̓ η50- 
ἴοσηῃ ἀϊο ΘΟ 50} ἄθπ ἀπὲμᾶϊρ γνὰ- 
ϑίθηδθη Κ0 ἘΠ η [μ8ὺ οὶ ρ Ι ον νυ ρα, 
ἴῃ Ρὸ Βαάοι" ἴῃ Βοννοραηρ ροϑοίχί Ζὰ 
56 6ῃ ; ἄμη!ο} υϑία «αν γαΐὶ, τῷ 
χαλινῷ ἐφιέναι τὸν ἵππον, απ Βεῖ 
ΡΙαυμα5. ΜΙ]. ΟἸον. 1, 1, ὅ πιὰ85 ἀϊ6 
γιασοθαθρα βοιγῦβιοι νϑγᾶθῃ, 4455 
516. Ιᾶηθθ  ορίαΐα 6᾽ ὁ ζαΐι). ὙΥ 6} 
ἈΠ ἄθιπ ποδοῖν κλ. ἀρ. ἀλ5 Α- 
5666 ]|η ΘΠ ΡΘΘΘΗΡΘΒΘΙΖΙ νυ ράθη 50]], 
υἷτ ἑζόμενον (ἀϊθ Βυάον- 
νάπκο "6562 65) Βίηζιι, νγ6]- 
ὁπθι ἴοι ϑοὸν εἰ ζυγόν γον ίπ- 
ἄἀθι, ννορᾶυβ σὰ ναὶ μεϑ'. πὰ εἴρε- 
σίαν κὰἃ ἀθηκθϑη 80. 



ἌΤΑΣ. ὃϑ 

τοίας ἐρέσσουσιν ἀτιειλὰς δικρατεῖς “Ἄτρεῖδαι, 
χαϑ' ἡμῶν" πεφόβημαι λιϑόλευστον “Αρη 
ξυγαλγεῖν μετὰ τοῦδε τυπεὶς, τὸν αἷἶσ᾽ ἄπλατος ἴσχει. 

ἜΝΙ 

οὐχ ἕτι. λαμπρᾶς 7ὰρ ἄτερ στεροπᾶς 
ἄξας ὀξὺς γότος ὥς, λήγει. 

καὶ νῦν φρόνιμος νέον ἄλγος ἔχει. 
τὸ γὰρ ἐςλεύσσειν οἰχεῖα πάϑη, 
μηδενὸς ἄλλου παραπράξαντος, 

μεγάλας ὀδύνας ὑποτείνει. 

ΧΟΡΟΣ. 
3 2 2 ’ ν ΟΣ 2 -»Ἥ - 

αλλ εἰ πέπαυται, χαρτ ἂν εὐτυχεῖν δοχῶ. 
φρούδου γὰρ ἤδη τοῦ καχοῦ μείων λόγος. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
’ 3. Ὁ,321 ΝΣ , ς , ᾿ 

πότερα δ᾽ ἂν, δἰ νέμοι τις αἵρεσιν, λάβοις, 

251. ἐρέσσουσιν, συντόνως 
κινοῦσιν, νϑ]. 1929. ῬΗΠ1195. 
Απι. 158 μῆτιν ἐρέσσων. ἴπ ἄθῃ 
(εβργᾶομθη ἀν ΤΟ Κηιθϑθὰ ἀπά 465 
Αἰἴὰβ τοῖν ἄθη β4] πη! 5 θη 50 }}1{}5- 
Ἰουΐθη νουάθπ δι 506 Αὐδάράοκο 
απᾶ ΒΙΠΔ6Γ τὰν γον 606. ΘΟ Γδαοι, 
ν]. 200. 251. 9851. ΡὮΗΠ. 828. -- 
δικρατεῖς, τὰ 990. 

254. λιϑόλευστον Ἄρη, νϑϊὶ. 
230. ἴη ΠΟΙ βομοῦ Ζοῖῦ 416 ρ6- 
νυν βη 1 οΠ 6 Αὐνὶ ρον αἰ βαιμθν ΕΠ Ρ- 
ἀππρ ἄσρο αἴθ τορθοπάθ Μθηρο, 
6 νοη Εὐνβίθη νορῃ ἄποιον διραῖ6 
φόνος δημόλευστος, 251. 1121 ἵ. τὰ 
Ἄπι. 986. Αθβοιι. Α6. 1599 δημορ- 
ριφεῖς λεύσιμοι ἀραΐ. 11. 8, 51. 
ἜἜΔΒΟΙ πὰ Αἰαβ᾽ ΤΌ η 510} βοϊορί, 
ννῖο ἄον δ ἃ, Ὑν ΘΙ ΟΠ 6." ΟΠ1η6 Θενῖι- 
ἀρ" Ἰοβϑυγηη!. [Ππᾶ0}ΠἸὔ 106 [,ο6]- 
ἀοηβομαί. νοΡρΊθομὶ ἀάροβθη 10γ- 
ΚῸΝ τ. Ὁ ΠΣ πιῖὲ ἄθπι ὑσὸ στερο- 
πᾶς φλέγων Θρηΐκιος Βορέας. 

255. αἶσ’ ἄπλατος, ἡ μανία. 
20]. ἥ γὰρ χοινωνία τῶν ἅμαρ- 

τημάτων φέρει τινα παραμυϑίαν 
860]. 

208 Πἰ Ποῦ Ἰοὺ βομ!ᾶρι ἄθῃ 
ΒΟ ΡΖ ίθη Ζιβίαπά (65 Αἰὰϑ 
ΘΘΡΙηΡ ἃΠ ἀπὰ ποίη, νν πη ΠῈ1 ἀϊ 
Το νυν αι βίο σοί οσὶ πᾶΡ6, 50 Κῦη- 
πθη ΜΜῸΝ] αἀἴ6 Πίηρο 510}. ΠΟΟΪ ΖῈΠ 
αὐϊοὰ Κοιρθα, ἱπάθιῃ Αἰδϑ᾽ ἀδιαά ἢ 
510}. βόοιοη θδγυμίβοη.. ννογάθ υπά 
ἀθνΡ (Ποῦ δθῖίπθ Βοβουβηϊθ (204) 
ΖΡ ΟΚπ θη Κῦππο. (ΜΙ εὐτυ- 
χε» 8} Τύρα. 191]... Β1 940.) 
᾿οθθηὴ Ζὰ γάβομθη ΑΌΒΡΡΟΝ ἔροα- 
ἀἰρον ἨοΙί[πιιηρ᾽ Βα οι! ἀᾶπη Τ Κι 558 
ἄσγοι ἀἴὸ ΒΟ γδομίαηρ, σὰ ἀδιηρίδῃ, 
ἀὰ55 δϑηδὰ θοροῦ τοι ἀϊθ ρ πιοθὶη- 
5810 [ρΡ0 ἀδ65 Αἰὰβ ὑπ ἀ6Γ δ6ὶ- 
ἰβθη [6 2ὲ ἀορροὶν ἀῃρ!  ΚΠ10Ν. 86], 
τοὶ δῖ6 χοιψνοὶ ἐν χοινοῖς λυποῦν- 
ται 2061. Τοκιμοβδὰ βυσιῦ ἄθπι (πον 
χη ἀΙΑΙ οΚιϊσομον δομᾶγο 416 τϑομία 
Απϑίομν ἀν ἴσο ΚΙᾺΡ χὰ τηδοῆθῃ, 
ἱπάθιη 516 ἀσγοι ἀἴ6565 ΖΓ] ἸΘἀΘ ΓῺ 
ΠΡ 65 ὑ16ἴθη Ομ 6 0 Ζ65 ἄθη γογβιαπά 
Ζὰι ἤρυρῃ ἀον οἰ 16. σὰ ῃπδοι θη 
500}. 

204. ὅορ!ι. μδοοοοπῖ, ἣν. 4 Μό- 
χϑου γὰρ οὐδεὶς τοῦ παρελθόντος 
λόγος. 



4 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

᾿ 3 - ᾿ ὧνῆι, ς Ν ΒΩ 

φίλους ἀνιῶν αὑτὸς ἡδονὰς ἔχειν, 

ἢ κοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσϑαι ξυνών; 
ΧΟΡΟΣ. 

᾽ ,ὔ ΟΥ ’ - ’ 

τό τοι διπλάζον, ὦ γύναι, μεῖζον κακόν. 

ΤἘΕΚΜΗΣΣ.Α. 

ἡμεῖς ἄρ᾽ οὐ νοσοῦντες ἀτώμεσϑα νῦν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἡ]υπῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας; ; οὐ χάτοιδ᾽ ὅπως λέγεις. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ἁνὴρ ἐχεῖνος, ἡνίχ᾽ ἦν ἐν τῇ νόσῳ, 
αὐτὸς μὲν ἥδεϑ᾽ οἷσιν εἴχετ᾽ ἐν κακοῖς, 
ἡμᾶς δὲ τοὺς φρονοῦντας ἠνία ξυνών" 
γῦν δ᾽ ὡς ἔληξε κἀνέπνευσε τῆς νόσου, 

210 κεῖνός τε λύπῃ σᾶς ἐλήλαται καχῇ, 
ἡμεῖς ϑ᾽ ὁμοίως οὐδὲν ἧσσον ἢ πάρος. 
ἀρ᾽ ἔστι ταῦτα δὶς τόσ᾽ ἐξ ἁπλῶν χαχά; 

ΧΟΡΟΣ. 

ξύμφημι δή σοι καὶ δέδοικα, μὴ ᾽κ ϑεοῦ 
πληγή τις ἥκῃ. πῶς γὰρ, εἰ πεπαυμένος 

ἡβυμηδέν τι μᾶλλον ἢ νοσῶν εὐφραίνεται; ͵ 

206. Κ,Ὺεὶ. 319. 

201. κοινὸς ἐν κοινοῖσι, Ζὰ 
0. Β. 222 ἀστὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ. 

209. Οἴοῦὶ ἀν ΟἸΟΡ Ζι, 4855 
τὸ διπλάζον χακὸν μεῖζόν ἔστιν, 
850 [ὉἸρουῚ ΤΟ Κπιθ558, ἀἃ55 516 ἄδπῃ 
͵οῖχῦ ρβορίαρὶ βθίθη, ἰῃπβοίθτη. ἀδι 
[γάμου οἰ ηβϑῖτρο ΘΟΠ 6 "2 76 Ζὶ Α116 
ρος, ἀὰ ΑΙδ5 76 ἰΖὺ 5160}. ππρ]ῦοΚ- 
πο [ᾺΠ1|6 ἀπά ἀ6ν' ΟἾοΡ πορϑὲ {{ 
πἰοῦ τηϊπ ον. πΠΡΊ ΟΚΊ]ΟΝ 561 415 
νόμον (276). ΠὲΡ Ζυβαὶζ οὐ νο- 
σοῦντες 5011 ἀἷα γἄιβ6] πᾶ 16 
ρ᾿Ζυ 6 ΠΟΘ τη6}}}» Θθ θη: ὑΓο ὑ Ζ- 
ἄσι ἰγ πίομ! ΚΡαπ καῖ, ΜΡ 
50 ννθηΐρ 16 Αἰὰ5 δη ΟἰρΘη ΠΟΘ 
νόσος Ἰἰοϊάρη. Πθπη ἡμεῖς τ [558} 
ΠΪῸΡ 4116 ὈΓΕΙ. (ν δάθνὺ οὐ νοσοῦν- 
τος ποὸῖὶ οὖν νοσοῦντες αν 56- 
50 ΡΊΘθΘη. ννοΡ θη.) 

21ὅ. πᾶς, πάμπαν, 128, τὰ Ἀπὶ. 
110. 

218. θοῦ (μὸν θοβορρί, οἷπ ἀᾶ- 
πη ἢ 50}}65 [Ππ|}161} νου ο]σ6 ἄθη Αἰδ5, 
ἀὰ5. ποοῖ γ ῖ οΓ6 ΒΟ] πππιθ ΕΌΙρΡ ἢ 
θο αγομθη 14556θ.{. δηλ 1646 Ρ- 
ΠΟΙ} οι' Κοίποϑννοθδ 416 ϑυμππμὰ 465- 
560, ψγ»ὰ5 ΤΈΚπηι. Ζοίβθη ν }} 16, 50η- 
ἀθρπ Κοιρὶ πὰπ χὰ 268 ὑπ ἀε 
Ἠδυρίρθγβοη ἀ65 ΠΓαπἃ5 Δ]] θη ζιι- 
γῦοκ. 

219. πῶς γάρ; οὐκ ἂν ϑεῖόν 
τι εἴη; : 

280. εἰ μηδέν τι μᾶλλον 
εὖφρρ.. ἄοπη ἀΐθ [0110 Μονά]αβί. 
212 (ν6Ε]. 52) ἰδ νοῦ Τα Πρ. ἢρὶ- 
ἰορκοὶς (εὐφροσύνη) 465 (ἰδμι!5 
δ νϑγϑοϊμθάθπη. Μὶ|ι μηδέν τι 
μᾶλλον νῈ]. Ηεογροά. 4, 118. ἥκει 
ὁ Πέρσης οὐδέν. τι μᾶλλον ἐ ἐπ᾽ 
ἡμέας ἢ οὐ καὶ ἐπὶ ὑμέας. 



ἌΙΑΣ. {7} 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασϑαί σε χρή. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίς γάρ ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ καχοῦ προςέπτατο; 
δήλωσον ἧμιν τοῖς ξυναλγοῦσιν τύχας. 

; ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ἅπαν μαϑήσει τούργον, ὡς κοινωνὸς ὦν. 
κεῖνος γὰρ ἄχρας νυχτὸς, ἡνίχ᾽ ἕσπεροι 
λαμτυτῆρες οὐκέτ᾽ ἦϑον, ἄμφηχκες λαβὼν 
ἐμαίετ᾽ ἔγχος ἐξόδους ἕρττειν κενάς. 

χἀγὼ ᾿πιτιλήσσω καὶ λέγω, τί χρῆμα δρᾷς, 
«Αἶαν; τί τήνδ᾽ ἄχλητος, οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἀγγέλων 

Ἁ γ - -Ὁ 3) ,ὔ 

χληϑεὶς ἀφορμᾷς πεῖραν, οὔτε του χλύων 
σάλπιγγος; ἀλλὰ νῦν γε πᾶς εὕδει στρατός. 
ὁ δ᾽ εἶπε πρός με βαί᾽, ἀεὶ δ᾽ ὑμνούμενα" 
»γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει.“ 
χἀγὼ μαϑοῦσ᾽ ἔληξ᾽, ὁ δ᾽ ἐσσύϑη μόνος. 
χαὶ τὰς ἐκεῖ μὲν οὐχ ἔχω λέγειν πιάϑας" 
ἔσω δ᾽ ἐςῆλϑε συνδέτους ἄγων ὁμοῦ 
ταύρους, κύνας βοτῆρας, εὔερόν τ᾽ ἄγραν. 

281. οΟὟν ας ἀὰ υἀπροϑίϊπηηινν ἃπ5- 
βορβῖ, 4455 ἃ. πᾶμπ!ϊος 76 Ζὶ οθθη 
850 ψγϑηΐρ ἴῃ ΘΥΓΡΘΌ ΟΠ ΟΡ ΘΠ πη μηδ; 
ἰδ 6 νογῃΐη, ἀὰθ Καπηβὶ ἀὰ ρΡο- 
τδάθζιι 4]5 {᾿αϊδἄσμ! οι ἀπη ΘΠ ΠΠΘΗ, 
ἄὰ 65 80 ἰβὶ.“" γο!]δίᾶπαϊς ὡς ὡδ' 
ἐχόντων τῶνδε ἐπίστασϑαΐ σε χρὴ 
ταῦτα οὕτως ἔχειν. 650}. ῬΡΌΙι. 
106 ὡς ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν 
πάρα. Ἐπν. Μοά. 1311 ὡς οὐκέτ᾽ 
ὕντων σῶν τέχνων φρόντιζε δή. 
Τιυο. ΤΠ, 1 ὡς τῶν στρατιωτῶν 
μὴ μεμπτῶν γενομένων οὕτω τὴν 
γνώμην ἔχετε. 

282. προςέπτατο, Μὶ6 Α686}.. 
Ῥγοπι. θ44 ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ 
διαφϑορὰν Μορφῆς, ὅϑεν μοι 
σχετλίᾳ προςέπτατο. Ἐπ. ΑΙο. 420 

᾿ οὐχ ἄφνω κακὸν τόδε Προςέπτατο. 
285. ἄκρας νυκτός νυἱρὰ ἀυγοῖι 

ἄρῃ Ζυδβαϊζ: ἃ15. ἀϊθ ἃ θπ4}}- 
σι θπ οι (οομϊ) 6.1ο- 

ΒΟ, Θη, «ἷς ΜΙ οΡηδοῖν, ποα ἴπ- 
ἐοπιροοία, περὶ πρῶτον ὕπνον, 
νυχτὸς ἐν ἀχμῇ οὔσης ΒοΖοϊοΠηοὶ, 
νγὸ ΑΙ]65 ἴδϑὶ βοθ]ᾶϊι. ΧΕ]. ΗοιποΡ 
Οἀ. 18, 301 αὐτίκα λαμπτῆρας 
τρεῖς ἔστασαν ἐν μεγάροισιν, 
Ὄφρα φαείνοιεν. Ὀΐδθ6 λαμπτῆ- 
ρὲς ψᾶγοη διαφανῆ κέρατα, ἔν 
οἷς ἐνεείϑεντο αἱ λαμπάδες. 

291. Ὀῖ6 σάλπιγξ ἰδὲ Δηδομβγοηϊ- 
δίϊβο. ἀν Πδγυοθηζοὶν θοὶροΙορῖ, ἀἃ 
Ἠοπιοι" 5'6 πίον Κοηηΐ, 556 ἱπὶ 

ὙοΡρΊθίοι, 5. σὰ 171. 
292. ἀεὶ ὑὕμν., τὰ πολυϑρύλ- 

λητα ἐχεῖνα. 
203, ΨρΙ!. Ἠοκίουβ Ὑνογίς δῃ 

πάνγοιμδοσο 1]. 0, 490 ἢ. 
297. θὰ ἀἷθ ταῦροι οἴποη Ψ6- 

56 ΗΠ] ΘΠ θη ΤΊ61] ἀον εὔχερως ἄγρα 
ΒΔ] ΙΘη, 50 Κπη ποι! εὔχερωνΨ 
τ᾽ ἄγραν, νὶο πιᾶπ ὈΙΒΠΟΡ [88, 
50] 5ιδηα!ς ἄθη ϑίίογοθη ἀπά Πὰυμπ- 

280 

290 

290 



ὅ0 ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 
Α Ἁ Α ΡῚ ὔ ἈΝ 2 Ρ 4 ; ,ὔ 

χαὶ τοὺς μὲν ηὐχένιζε, τοὺς δ᾽ ἄνω τρέπων 
ὔ 2 ’ Ν 

ἔσφαζε χαἀρράχιζε, τοὺς δὲ δεσμίους ι 
ὙΦ.) 2 [οὶ - 2 , 

ϑουηχίζεϑ', ὥστε φῶτας, ἐν ποίμναις πίτνων. 
’, ΦΎΡΝΙ , Ν -Ὁ - Ἀ 

τέλος ὃ ὕπᾷξας διὰ ϑυρῶν, σκιᾷ τινὶ . 

λόγους ἀνέσπα, τοὺς μὲν ᾿Ατρειδῶν χάτα, 
τοὺς δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Οδυσσεῖ, συντιϑεὶς γέλων ττολύν, 
ὅσην χατ᾽ αὐτῶν ὕβριν ἐχτίσαιτ᾽ Ἰών᾽ 

2 : τ Γ, 

ϑ0ῦ καστειτ ἔπᾳξας αὖϑις ἐς δόμους πάλιν, 

ἔμφρων μόλις πτως ξὺν χρόνῳ καϑίσταται, 
, -Ὡ 2 

χαὶ πλῆρες ἄτης ὡς διοτετεύξδι στέγος, 
’ ’ 3 "Δὰν" ΡΒ] ΡῚ ΒῚ ’ 

παίσας κάρα ϑωύξεν" ἕν δ΄ ἐρειπίοις 

γεχρῶν ἐρειφϑεὶς ἕζετ᾽ ἀρνείου φόνου, 
᾿ ,7 ᾿ 

ϑιθοχόμην ἀττρὶξ ὄνυξι συλλαβὼν χερί. 
τ ἴω -Ὁ "ὕὔ] ΄ 

χαὶ τὸν μὲν ἧστο τιλεῖστον ἀφϑόογγος χρόνον" 

ἄθη σὰν ϑ6ῖ.6 ἱγοίθη. Ὦάγοῖ εὖ ε- 
ρὅν τ' ἄγραν βονίπηθη ὙΠ αἴθ 
ΟΠ οοράθη, ἀἷδ βῖομς [6] 6 ἀπν!- 
ἰθη, γ8]. 62 [ἢ 

298. ἄνω τρέπων (αὐερύσας) 
ἔσφαζε, γοομρμίγιαίο οαρίΐο ο᾽μεἴ- 
ἔμ" γογιοραί, ν8]. 285 [ἴ΄ 

800. ἐν ποίμναις πίτνων 
βϑίαηά 185. τιοθθρ νοῦ [7606 Γ[8}} 
(ΟΡ ραβαιηπίθη ἤθογάθη, ἰδῦ ἃΡῸῚ 
ΒΘ ἀπου Ρἄρ! 10} ἀπ 5ομοθίην ἃ115 
θπονΡ 5[6116 ἱπίθρρο!θι. ΜόρΊΟΝ 
ᾶΡρο ἐν ποίμναις πονῶν δὰ 
ΗφοΡ ἀθπυμί 6 ἢ 51 ἢ τὴ ἅ πη ἃ 
(ν5]. 9506), νομὴ πίοιὶ ἀδν ἄομίθ 
ΟΡ ΒΟΉ 585 σᾶηΖ ψΘΡ 5080 ἰδ, 
οἴννα ἰπ ἄδπι δίππε χαχὰ δεννάζων 
ῥήματα πδο]ῖ 248. 

801. σκιᾷ τινι, 61] Τ᾽ Κι 588 
πὶ Ζ6 116 τποἱηΐθ, Αἰᾶ5. πᾶ 6. ἴῃ 561- 
ποῖ γι πϊξ οἰηθαι ΤΡΌΡΌ 1] 46 
ΘΘΒΡΓΟΟΠ ΘΗ. 

902. ἀνασπᾶν, ταῦ ῬΡΔΕ]6- 
Γοὶ πογαυϑϑίοβϑδοθη, 6 Με- 
πδπάοι Ῥαπιζομένῃ ἴν. ἢ Πόϑεν 
γάρ, ὦ φίλοι ϑεοί, Τούτους ἀνε- 
σπάχκασιν οὗτοι τοὺς λόγους; 
809. συντιϑείς, τοῖς λόγοις 
συμμιγνύς. 

804.. ἐκτίσαιτο, κπἷοιί ἐχτί- 
᾿ Ω [{ , 

σοιτο, Ὑ611 ἀϊθ ὕβρις ἀ685. Αἰὰϑβ 

ΘΟΘΘη. 56 1η6. ΨΘΙ ΘΙ ΠΟ δὴ ἀθρηο 
ἀΔπ|8]}5 νυ θη ρϑίθηϑ. Ζαπὶ ΤΠ 6] 5ομοη 
ν ΠΡ ἂρ. Αὐΐ ἀϊ6 ηδολῦ- 
1086 ἔξοδος (287) ννεῖδὶ ἐών 1οΐδ8 
μῖπ, 6 Π 05 νο μολών, παρών, 
ἔχων νοῆ ἄθπ ΤΡΔΡΊΚΟΓη. ΘΘΓΠ ΖΕ" 
ΒΆΙΠΠὰης ἀονΡ ἤδάθ μοι ρὲ υυῖρά, 
ππὶ ἀϊ6 ΗΠ δηά]αηρ ἰΘ θα πάϊρθ" π5Ζα- 
Πᾶ]6η: ΡἈ}]. 959. εἰ τἀπὶ Τροίᾳ 
πέργαμ᾽ αἵρήσοιμ᾽ ἰών. Απι. 164 
ὅδρατω, φρονείτω μεῖζον ἢ χατὶ 
ἄνδρ᾽ ἰών ἀπά οἵ. 

908 ἢ, Βοῖάο ἀδηΐίνο ἀρν. φό- 
νου ἀπ γεχρῶν Πᾶηρεη. νοὴ ἐν 
ἐρειπίοις ἃ}, ἀπ [6 ἄθδπη πἷη δ 6- 
Βιάγζίοη οὶ ομθη ἀθ5 ἤθοτ- 
ἀδηπορά5. Ἐν ἐρειπίοις 
ἐρειφϑεῖίς, νὶο ἐν ζυγοῖσι χνώ- 
δαλα ζευγνύναι ζεύγλαισε δουλεύ- 
οντα, καχαῖς νούσοισι χαχκοῦσϑαι 
ππἃ ἅδη] 1 ὁ 6 ΖΔιβδηη θη 506 Πρ 6 ἢ 
5] οἰ οΠβι πιθοῦ ΥΥ ΟΡ. μοὶ ἄθη 
ΤΡάρΊΚοσα. 6 16. βἰπά. ὶ 

810. ὄνυξι ποροὰ χεύρέ ἄθν 
ΑΠΒΟΒ δυο Κοὶς νορθη, ννῖθ ΕΓ. 
Ρμδη. 1990 ἔγχος ἐκ χερὸς τῆς δ᾽ 
ἀπ ὠλένης βαλεῖν. ΔΕοΝη]Ποι. λὰξ 
ποδὶ κινῆσαι, τῇ χειρὶ πὺξ παίειν, 
ὀδὰξ βῶλον ὀδοῦσι λάζεσϑαι απὰ 
ἀϊο ΕἾραν χαϑ᾽ ὅλον καὶ μέρος, τὰ 
Ἀπὸ 0711 ἘΠ ἸΒΙΠΕ ΤΗΝ: : 



ἌΙΑΣ. 51 

ΒΡ.) ΤΑ ᾿Ὶ ν ΧΕ ὔ ) Σ, 

ἔχει ἐμοὶ τὰ δεῖν ξπητίξδιλησ ὅπη, 
εἰ μὴ φανοίην πᾶν τὸ συντυχὸν πάϑος" 
χἀνήρετ᾽, ἐν τῷ' πράγματος χυροῖ ποτέ. 
χἀγὼ, φίλοι, δείσασα τοὐξειργασμένον 

. ἔλεξα πᾶν, ὅσονπερ ἐξηπιστάμην. 
Ὁ ἴ -Ὑ0.Ἃ γ8 7 γ ν ’ 
ὁ δ᾽ εὐϑὺς ἐξῴμωξεν οἰμωγὰς λυγράς, : 
«' 2, 7 ) -“ ’ διῇ δ ᾿ ἊΣ νὺ ἢ 

ἂς οὐττοῦ αὑτοῦ προσϑὲν εἰςηχουσ ξγῶ. 

πρὸς γὰρ χαχοῦ τε χαὶ βαρυψύχου γόους 
,ὔ Ν ΟῚ, 5 ᾿] Ν 7 ἕω 9.2 

τοιούςδ᾽ ἀεί ποῦ ἀνδρὸς ἐξηγεῖτ᾽ ἔχειν" 
Ἂ 2 2 , )γ:»7} Ἂ 

ἀλλ᾽ ἀψόφητος ὀξέων χωχυμάτων 
ὑπεστέναζε, ταῦρος ὥς, βουχώμενος. 

- Ὅν 7Π 5 - , - ’ 

γῦν ὃ ἐν τοιᾷδε κείμενος κακῇ τύχῃ 
᾿ , - 

ἀσιτος ἀνὴρ, ἄποτος, ἕν μξσοις βοτοῖς 

σιδηροχμῆσιν ἥσυχος ϑαχεῖ πεσών. 
χαὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι δρασείων καχόν. 
τοιαῦτα γάρ πως χαὶ λέγει κὠδύρεται. 
2 7 5 , ’ Ν ο 2. "5 , 
ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, τούτων γὰρ οὐνεχ ἑστάλην, 
3) , 2 3] , ν , ’ὔ 

ἀρήξατ᾽ εἰςελϑόντες, εἰ δυνασϑὲ τι. 
φίλων γὰρ οἱ τοιοίδε νιχῶνται λόγοις. 

ΠΟ τὰ δεινὰ ἔπη, ἀϊ6 
ΟΒΡΘΟΚΟΠΒ ΟΡ Θ, θαρβοιηὶ- 
5[150}} δἰαι τὰ ἔσχατα,᾽ νῖο Μοη- 
50Π6η ἷπὶ Πδοβίθη Ζογη Ρἤορθη. 
γε]. ῬμΠ. 8715. Εν. Ῥηδη. 185 τὰ 
δείν ἐφυβρίζει πόλει, ἃ. '.  η- 
ἀοΡϑαηΡ. 00 Καηῆ 65. Δ0]} 
μοίββδοη 16πη6 50 ΡΘΟΚΙΙΘΙ θα 
νοτνίο, ἀϊο πἷἰν ποοῖ ἰπ ἄθπ 
ΘπΡθη ΚΙϊηρθη, νῖθ ΕαΡ. [0]. 
αι. 1332 ὅϑεν τὰ δεινὰ πλή- 
γματ᾽ ην γενειάδων, ἄδγοῃ ὅρανοπ 
10. ἴγᾶρο. Ὑ8]. 050. 1220. Αηιϊ. 
408. 

919. φανοίη ν, Δι[ 50} 6" Θρία- 
ἐν [αἰ. βίαι φανοῖμι, νγὶθ ἐροίη 
θεῖ Χοπορθιοι. 

914. Πάνυ περιπαϑὲς τὸν ἐμ- 
φρονέστατον Αἴαντα παρὰ τῆς 
γυναικὸς πυνϑάνεσϑαι, τίνα ἐστὶν 
ἃ ἔπραξεν. αὐτός. ὅ601]. Υρ]. Απϊ. 
1229 ἐν τῷ ξυμφορᾶς; τὰ ΕἸ. 101. 

815. θυγοῖι ἀἴδ ἰγαυ]ίοιθ Δμμ δά, 

φίλοι, 1} Τ Κι ο 558 οὐνναΐρθη γ01- 
νναρΙίθη ἀθ5 ΟἸἸοῦ 5, ἂἃπ ἄθιη 516 οἱ- 
ἤθη ΒΥΘιαμα ὑπά ΗοΙ δι": ἴῃ ἀδν Νοὶὰ 
μάθη πηδοθ θα, υοθθη 1ΠΡΘ ἀηγοῦ- 
ΒοΟμΙΘπθα ΕρΖα ]ὰπρ ἂἃη Αἰᾶ5 νοῦ- 
Ρδιρθη. γβι. 0. Π. 800. 

319. βαρύψυχος, χατασεπτω- 
κὼς τὴν ψυχήν. γον. ἐξηγεῖτο 
ἀεί ποτε (Δ πὶ. 452) πρὸς χαχοῦ ἀν- 
δρὸς (πᾶιη!6 εἰναι, ννῖθ 1071 καί- 
τοι καχοῦ πρὸς ἀνδρός) τοιούς δε 
γόους ἔχειν, ἃ. ". γοᾶσθϑαι, νὶθ 
βοήν, χραυγὴν ἔχειν. 

921.. 
των, νίο ἀνήνεμος χειμώνων, ἄ- 
χαῖκος ἀσπίϑων α. ἃ. τὰ Ο. Β. 190, 
1 46. ὔομίθρηθη Νοραίίθη ππθ 
ΑΠΒΟΠΔΌΪΟΙ 5. σὰ σΌΡΘη, 

990. θὸν Βγϑθαπάο Ζυβρυιοι 
ψ δ᾽ οἰννὰσ. ἄρον" ΓΘ αἴθ νοη Αἰδϑ᾽ 
Τὺ ἀπὰ ἰπ 501] 0 Π 6} γορ[αββαηξ. Ηο- 
116} ἀγαϑὴ δὲ παραίφασις ἐστὶν 
ἑταίρου, ν8]. Ο. (. 1193. 

910 

320. 

990 

ἀψόφητος κωχυμά- 
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ΧΟΡΟΣ. 

Τέχμησσα, δεινὰ, παῖ Τελεύταντος, λέγεις 

ἡμῖν, τὸν ἄνδρα διαπεφοιβάσϑαι κακοῖς. 
ΑἸΑΣ. 

,ϑ ἢ ᾿ 

ἰὼ μοι μοι. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
» ς 2ὕ ΩΝ ὮΝ Σ 2 ’ τάχ, ὡς ξοικε, μᾶλλον" ἢ οὐχ ἠχούσατε 

885. 4ἴαντος, οἵαν τήνδε ϑωῦσσει βοήν; 

Ἅ ἢ ᾿ 

ἰὼ μοι μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
ΘΝ ΒΡ) ἊΝ - ὯΝ - Υ 

ἀνὴρ ξἕξοικὲν ἢ νοσεῖν, ἢ τοῖς πάλαι 
νοσήμασι ξυνοῦσι λυπεῖσϑαι παρών. 

ΑἸΑΣ. 
ἰὼ παῖ παῖ. 

ΤΈΚΜΗΣΣ ΔΑ. 
) ’ 2 ΝΝ Ν “- 

Εὐυρύσαχες, ἀμφὶ σοὶ βοᾷ. 
, δ “ 2 « ,, ᾿Ὁ ΣΙ ὁ τί ποτὲ μενοινγᾷ; ποῦ ποτ᾽ εἰ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 

ῤ ΑἸΑΣ. 
Τεῦχρον χαλῶ. ποῦ Τεῦχρος; ἡ τὸν εἰςαεὶ 

, ’ 2 Ν 7} 2 , 

λεηλατῆσει χρόνον; ἐγω. δ᾽ ἀπόλλυμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἁνὴρ φρονεῖν ἔοικεν. ἀλλ᾽ ἀνοίγετε. 

994. μᾶλλον, πᾶπῃ!. λέξεις δεινά 
μὲ λέγειν, νΒ]. 0. (. 820. 

998. παρών, ΠῚ 61" ΨΟΙ 510} 
516} 0, ννᾶβ δ ΔηρΟ ΓΟ ἴον δῖ. 

999. 6 οὐϑδίθ ἀθάδηκο ἰδὺ βδϑίῃ 
ϑόΠη. 

841. ποῦ ποτ᾽ εἶ νυῖ Τοῖ- 
τη6 558 δηϊβοϑίχί ἃιι5, 4855 ΕἸ 5ΆΚΘΒ, 
ἄθη 516 πδὸῖ) 591 νὸ Αἰᾶβ. 56 }0Γ- 
δθὴ δβιαϊ[6, οὗννἃ πιο νὸν ἴδῃ 
5Ι1ΟΠΘΙ 86]. 

942. Αἰὰ5. βρυϊησὶ νοὶ ϑόμη δᾶ- 
διρ δα ἄθη Βυιιάθ ἄρον, ἄθπι 
αἰ6 ϑόῦβθ [ν 1θπθὴ δηνουιγᾶσθη 
ν}1}}. ΊΘ56} δῦ ἃυ οδἴπθιῃ Βραΐο- 
ζαρσο δηὐογην, τνῖθ ἀϊθ Αομᾶθ νῸΣ 
Τιο]αὰ ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν 

ϑάδταχ ἂν τιν αἰδῶ κἀπ᾽ ἐμοὶ βλέψας λάβοι. 

τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ. Ὑππο. 1,11. 
γῈ]. ἢ. 1, 866. 9, 928 ἢ. 

8545. ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι, 
ἐμοῦ ἀπολλυμένου, ΡάΓ Α ΚΕΪΘΟΒ, 
νῖθ ἤοπι. Οἀ. 1, 512 ἦ οὐχ ἅλις 
ὡς τὸ πάροιϑεν ἐκείρετε πολλὰ 
καὶ ἐσϑλά Κτήματ' ἐμά, μνηστῆ- 
θεὲς, ἐγὼ δ᾽. ἔτ νήπεος ἦα; 

944. ἀνοίγετε, οὐδν ἀνοίξατε, 
ἰδὲ 80 ἄθλιον ἴθ ἀοΡρ]οίο θη ἂπ 1}- 
'δοπά οἷπθ ἄθν 'πῃ ἤδαβο 6 ΗΠ ]ΠΙο 6 π 
Ῥρυϑοπθὴ βΘΡο θίθη Αὐογάθναη- 
δθπ, ἀα85 65 ἃ} ψνὸ 46 Βοίθ 
παι" Εἴποιη θυ μ6 1} νυῖγά ϑἰθ!, να 
θῸὶ ἄθη τριρίασιίοε Κοιμίκοῦα αρθ- 
γ116 αἰϊᾳιιί.. 

845. χἀπ᾽ ἐμδὴ βλ., νιθ]]ολοι; 
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ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ἰδοὺ, διοίγω" προςβλέπειν δ᾽ ἔξεστί σοι 
τὰ τοῦδε πράγη, καὐτὸς ὡς ἔχων κυρεῖ. 

ΑἸΙΑΣ. 

Στροφὴ ά. 

ἰὼ φίλοι ναυβάται, μόνοι ἐμῶν φίλων, 
μόνοι ἕτ᾽ ἐμμένοντες ὀρϑῷ νόμῳ, 
ἴδεσϑέ μὴ οἷον ἄρτι χῦμα φοινίας ὑπὸ ζάλης 
ἀμφίδρομον χυχλεῖται. 

ΧΟΡΟΣ. 
ν᾿ ΒΕΟῚ «ς Ψ, 2 δὲ -ἢἪἬ 2 

οἱμ, ὡς ξοιχας ὅρϑα μαρτυρεῖν ἀγαν. 

δηλοῖ δὲ τοὐύργον ὡς ἀφροντίστως ἔχει. 
ΑΙΑΣ. 

᾿Αντιστροφὴ ά. 
3» , .,» ) ἈΝ , 
ἰὼ γένος ναΐας ἀρωγὸν τέχνας, 
ε! « } , .η ἢ 
ἅλιον ὃς ἐπέβας ἑλίσσων πλαταν, 

υγίινγὰ φομοπ πιοΐη ἈΠ] 1 Ὸ Κ ἄθῃ 
Αἰὰς νοῦππῦροπ, 5610 50 6} 2110 }}65 
Ταιαιποῦπ Ζὰ ΒΟΠΘἰβίθρῃ. 

348 --.42. ΤΡ, δοίγοῦθ 
ΦΟΗΙΓΙΓΒαππ θη, Κῦπηϊς Δ8ἃ- 
Ἰθοῖὶπ πὶρ ποΙθη: ογνγροίιΙ 
ἀαοῖ πιϊοῖ, ἄθν ἴθ ᾧἃθοΥ 
Ψ ΘΙΓ]Οο56 ΤΠ ΘΓΘ ΒΟΥΓΙ6], 
οἰαῖϊ πιοῖπο Εοϊπάρ χὰ ἰὺ4- 
ἴθ. Μδομῖθο ὁ. Δη ἱπ π Θῃ, 
ἀϊο 16 56 ἃ ἀθηγ0}} ἢ 0 ἢ- 
Ἰδοῆθη, πῖοβ. γδοί θη υὑπὰ 
ἄδπη 56] 05ὲ βδίθγ"θθ πη! Ὠδθπη 
παν ἀον Τοῦ Καπη π|1}" γο ι- 
π θη.“ Ναοϊιάθιῃ Αἰἴὰ5 πιὶν Εἀβδιιηρ, 
ἀϊθβο Νοιπννοπάϊρ κοι! 510. [Γὔρὶ, 
ΡΟΓΌΙΟΚΙ ΘΓ ἴῃ ἀδν νιϑῦίθη ϑιγο- 
ΡἤΘ. ποοίιπηα]5 ἀϊό χυνπροπάθη Νο- 
ἔνα. χὰ ἀΐδϑοπὶ ϑουγι ἀπὰ γα ἀ16 
{ηΐρογννοῦ ἃπ, ἰδ διυϊζΖιποιμπθηῃ. 
Ὠάηπ πίιπηῦ 6" ΟΡ] ΡΊΘΡ ἴῃ Ρ6- 
ΓΒ] νο]Ιοη ογίθη ΑΡβοιβϊθοὰ νοῃ 
ἄον ἰροϊϑοιθη [Ἀπ αἀϑοῃαα, Ζι 46. 
ΟΡ ἀυτγοῖ ἀδ5 Δ ΠΡ 6] προ ον ΘΊ]6ὴ 
ἴῃ οἷῃ ἱπηῖρθ5 ὙοΡμΔ] η155 δοίγο- 
θη ἰϑῖ. 

351. θη ϑϑοϊδαϊοη βοζΖϑιομηθὶ 
Αἰὰ5 βϑίπθη. 16 ἰχίρθη Ζυβίδηα ταὶΐ 

Τοκιμο588. 

δἰπθπὶ ἃ15 ἢ 6 ϑρ!ᾶλο ΠΟΡΡΘΠοΙι- 
πθποη ΒΙ]46 (ν6}. χὰ 206. 251. 2517): 
νρη ἄθμι ὙΝ δἰιηϑἰ πηβϑίυσιηθ, ἀθι [ἢ π 
ζὰπι Μογάθῃ Ὀγδοιίθ, ἰδὲ δἷπ υἱπρ5 
ἀπὶ ἱπη δἰοῖι ἐμπγιηθπθ5 Υ οροηρο- 
ἀγᾶηρο (ζὰ Αηΐ. 8371) ογγαρὶ, 50 
ἀ855 Κοὶη ὟΥορ, ἄσθπι [{ηΠ61 Ζὰ 
ΘπἰΚοιιμιθπ, ἴππῃ Ὀ]οῖῦ; φοινέα, 
γγ 6] 065. οἰ βΘπα 1οἢ ζὰ χῦμα φοιογι, 
ἀδρυϊοὶ δυΐ ἀϊθ νοῦ βοβϑθηθη δ Γὄπι6 
ΒΙυϊθ5, ἴῃ ἄθρθῃ Μιιθ ον ἀδϑιίχῃ: 
ἔδεσϑέ μ΄ οἷον --κυκλεῖται 
Ξ-- ἔδεσϑε οἷόν μὲ χῦμα ἀμφικυκ- 
λεῖται, νυνί οἵὐ ἄδη!οι. ἔδεσϑέ με, 
2. Β. Αόβοῖι. Ῥροπι. 92 ἰδεσϑέ μ' οἷα 

, πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 
904 [. ΠῸΓ ΟἸοΡ ϑργϊομὶ Ἰοῖβθ Ζὰ 

ἀφροντίστως, 
ἀμηχάνως. 

990. γένος ναΐας ἀρ. τέχ- 
νας, κώπης ἄνακτες, γογηι πατ-- 
ἐϊοαγηπι ἀαηιϊγιϊ ἐγ, νρ]. 201. 

801. ἐπέ β ας, θϑοϊαί, πᾶμπ]6}} 
τῶν νεῶν; ἑλίσσων πλά ταν, 
ἀἃ5 Ἀυάοιν βοιννίηροη, ογἂμ ἃ[5 
γννοῖ 65 Ρυ δα Καὶ τ {6151 ἀ65 νυ 
510} ἅλιον, ἀὰσ οἢ 5 ΜΘ Ρ, δη- 
80 Π165581, νΡ]. χὰ 0. (. 7116; ὅς 

948 

800 

ϑῦο, 
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ϑθ0σέ τοι, σέ τοι μόνον δέδορχα πημονὰν ἐπαρκρσονεις 

ἀλλά με συνδάϊξον. 

ΤΈἘΈΚΜΗΣΣΑ. 

εὔφημα φώνει. ἡ χαχὸ  διδοὺ μὴ καχὸν χαχῷ διδοὺς 
2 ’ Ἀ Ὁ ωῳ Ρ7) ’ 

ἄχος, πλέον τὸ πῆμα τῆς ἄτης τίϑει. 

ΑἸΑΣ 

Στροφὴ β΄. 
ς -Ὡ Ν Ἁ Χ 7 ,ὔ 

ορᾷς τὸν ϑρασὺν, τὸν ευχάρδιον, 
ϑρῦτὸν ἐν δαΐοις ἄτρεστον μάχαις, 

ἐν ἀφόβοις με ϑηρσὶ δεινὸν χέρας; 

οἴμοι γέλωτος, οἷον ὑβρίσϑην ἄρα. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. Ξ 

μὴ, δέσποτ᾽ Αἴας, λίσσομαί ο᾽, αὔδα τάδε. 
ΑἸΑΣ. ἐρῆον 

οὐχ ἐχτός; οὐκ ἄψορρον ἐχνεμεῖ πόδα; 
δηθαίϊαῖ αἰαῖ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ πρὸς ϑεῶν ὕτπεειχε καὶ φρόνησον εὖ. 
ΑἸΙΑΣ. 

Στροφὴ γ΄. 
ὍΝ , « δ Ἁ - Α 53 
ὦ δύσμορος, ὃς χερὶ μὲν μεϑῆκα τοὺς ἀλάστορας, 

δὶ δὰ ἄθη ἴῃ γένος ᾿ἰοδοπάθη Β6- 
ΘΡΠΠ ἀνήρ Ρβοζοβθη. 

800. "16 άβοῖνν. ποιμένων 
ἐπαρχέσοντ᾽. ΑΠοῖπ. ἀθν. ἀθμμῖν 
ἰδὲ πἰοιῦ γῸ}] ππἰν ἐπαρκ. σὰ νϑῖ- 
Οἰμροπ ὑηὦ Αἰὰ5 Κᾶηη 6 ζί δὶ 
ἘΘΕΩΤῊΣ 510}. 415 ποιμὴν λαῶν 
Ῥδοζθίομπθη. δΠΟ ἢᾶ}}6 10} βἰδιὶ 
ἀονΡ (οπθοῖαν ΠΟΡΘΟΚ5. ποιμένων 
ἔτ᾽ ἄρχος ὄντα Ἰοἰχι ἈοΙδΚο᾿Β γὲγ- 
θ βδθιπηβ᾽ ἀΠΡΘΠΟΠΙΠΊΘη, ννῖ8 ἤομι. 
ἐπαρχέσαι λυγρὸν ὄλεθρον. Ὅ6Γ 
Ἃμον ἰδὲ [ἂν Αἰὰ5. ἀθὺ δἰηψίρο ἢοι- 
161 πῃ ἄθν Νοιἢ, ἴῃ ἄδθπι ϑἴππθ, νυνὶ 
αἀ16 ἴο]ροπάθ ΑὙΠ ΟΡ απρ᾽ ΔηΡΊΘθΙ. 

902. ον ὁ ] 10} ΒΡΡΊΟΙ 6 ΠΟ 
ἀϊθ856. θοϊάθη γοῦβθ, ἀθοὴ 5. ζὰ 580 
ἀπά νρ]. ὅ91. 1)5 νοὴ β0}] Πηπ ἢ 
ΕΙΙΚ ἄπιθι ΘΗΛ] Θμπι Βρνιομννοσὶ 
χαχὸν καχῷ ἰᾶσϑαι ΒοΕυγάσομι 500}. 

00 Ρ6ὶ διορᾶιδ 4, 81 Ἐνταῦϑα 
μέντοι πάντα τἀνϑρώπων νοσεῖ, 
Καχοῖς ὅταν ϑέλωσιν ἰάσϑαι᾽ κακά. 
Ηοροά. 8, ὅ9 μὴ τῷ κακῷ τὸ κα- 
χὸν ἰῶ. 

962. τὸ πῆμα τῆς ἄτης; 16 
ἤοιι. πῆμα καχοῦ, τὸ πῆμα τῆς 
νόσου ῬὨΠ]|. 108. 

900. ἀόβοῃ φοβεροὶ ϑῆρες τὰ 
Κἄιπρ δη, νγᾶγθ δ γθην 1}, 8108} ἂπ 
ἄφ. (φόβον μὴ, ἐμποιοῦντες, οἵ- 
Οτ4))65 ϑθείΐαθ, δἷμθθ Αὐὸ ΟΧΥΠΙΟΡΟΙ) 
Ζὰ νοΡΡΓ θα, ἰδὲ ἀΠΘ ἢ ΡΘΉ [Ἐ. 

8601. ὑβρίσϑην, νὶθ 211 ἀπε- 
λωβήϑη. 

910. Τοκηιθϑϑᾶ δίγθοκὶ δοιοπά 
᾿Ρ 6 Πᾷπᾶάθ πδὸβ Αἰᾶὰβ ἃι.5 οὐδ 
1} δοῖπθ Κηΐϊθθ υἱπΐᾶ5ϑθη, νυὶρὰ 
ΔΡ6Ρ ἂυ5 ἄδι Ζ6 16 πἰπδυβρθνυνίθβθη. 

914. χερέ δοιιόνε ἄθμ ϑ΄'μη6 
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ἐν δ᾽ ἑλίχεσσι βουσὶ καὶ κλυτοῖς πεσὼν αἰπολίοις 
ἐρεμνὸν αἷμὦ ἔδευσα. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ἀλγοίης ἐπὶ ἐξειργασμένοις; 
2 " , Ἄν ἌΝ -“Ω᾽ ὦ 2 ΕἾΝ) 59) 

οὐ γὰρ γένοιτ ἂν ταῦϑ᾽ ὅπως οὐχ ἀδ᾽ ἔχειν. 
ΑἸΑΣ. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
“ἘἊΡ ’ δ Ὁ - ς ,ὔ 2 ὍΝ." 

ἰαὰ πανϑ ὁρῶν, ἁπάντων τ ἄξι 

καχῶν ὄργανον, τέχνον “Ἰαρτίου, 
καχοπιινέστατόν τ᾽ ἄλημα στρατοῦ, 
ἘΣ Ἁ Ἅ ) ἀρ ῦδν ς -“ 2 

ἢ που πολὺν γέλωϑ' ὑφ ἡδονῆς αἀγεις. 

ΧΟΡΟΣ. 
’ »- ω Ἂ - 2 ᾽ὔ 

ξύν τοι ϑεῷ πᾶς καὶ γελᾷ κωδύρεται. 

π80ἢ Ζὰ ἐν βουσὶ πεσών, ταῖϊ ἢ 6- 
ψαῖποῖονΡ Ηαπὰ ἀϊ]6 ΗθοΥ- 
ἄθη ἁρογίδ!]οπά, νᾶμνοπά 
16 ἢ πιοῖὶπο ΡΙ ρα ρα ϑ ο ΪΡ 
θὀπίβομθῃ ΤΊ 5.8. ϑυθθηρ ἸοδΊβο.ι 
γᾶγο ὃς μεϑεὶς τοὺς ἀλάστορας, 
ἐν βουσὶ πεσὼν γερὶ κτλ., ἃΠ6Γ 
ἀὰ5 ὙΥΙἀοΡβι πῆρ ἀ6 Ὁ Τιαὶ {ὐῖιὶ 
ἄστοῖ ἀϊθ ψοναυβδυθ! απο 465. ρᾶ- 
ταϊακυβοι ρσουδαΐθη ϑδαιΖρ! 64 65 διἂν- 
ΚΟΡ ΒΟΓΡΨΟΡ. 

815. χλυτά, 6416 δον ἄ6η, 
νο Ροὶ Ηοιμον χλυτὰ μῆλα. 

8106. δεύειν, νογρίθβϑθῃ, 
ἱπάθιη 416 υθγδα ἠωηιθοέαγιαΐ, ΟΙΟΡ 
ἀϊο56 Βοάθαϊαπρ' ΔηΠΘΒΠΙΘΗ, τέγγειν 
δακρύων ἄχναν ΤνδΟΙ. 848, δαΐ- 
νειν χοάς δέοι, χα: }...1.2790: 

911. ἐξειργασμένο ἐς, τετε- 
λεσμένοις καὶ ἴασιν οὐκ ἕχουσιν 
50Π0]. 

918. γὴι6 ἀϊο , ΘΠ χάθη (ἀβιι5 
νοη οὐδεὶς ὅστις οὐ νἰνὰ οὐχ ὅπως 
οὐ οἰποοϑοθο 6 ῃ, οἸ"π6 αἴ δ ΛΟ 
Ζὰ ἅπάογη, -Ξ- οὐχ ἂν γένοιτο οὐ- 
δαμῶς ταῦτα οὐχ ὧδε ἔχειν. ΜΕ]. 
ϑθισχα Ὁ: (ἃ 986. 

919. πάνϑ' δρῶν, πᾶπ!. καχά 
πδοῖι ἀθπι ΕοΙβθηάθη, πανοῦργε καὶ 
περίεργε, “6 1} Θά. ἀθν Ἠαυριβρᾶ- 
ΠῸΡ ἀθ5 ἤθογθβ. γδ8]. ΡΠ. 1018. 

981.χαχοπιν. ἄλημα, (τρίμ- 

μα, περίτριμμα) ποηπὶ Αἰὰθ ἄθῃ 
δος. δυΐ ᾿ἰβίϊρα Αθϑηΐθαθν θ6άδοι- 
ἴθη Οάγββουβ. (ΗΠ γι ᾶπη ΘΓΚ]. οφια- 
ζἱζιι5 6770 ταὶ Βοζαρ δυΐ ἀϊο γογ- 
ΚΙοιάσηρ 415 Βοϑι ον Θά. 4, 242. 
ἀν ἄλημα ᾿ἰ5δῖ οι Απῇ. 820 -εΞ 

ίμμα. θὰ ἃν ἄλημα 390 νἱ]ο- 
ἀο μα δι: δῦ ΒΙΘΡ ν  θ]] θοῦ τε λῆς 
μα σὰ δϑθπς  ιθ. Ὁ. ἃ: 900 ὦ 
λῆμ᾽ ἀναιδές. ΝΕ]. 445.) , 

989. Πδομυ ἀγ55θ65 76 ὑζί, 
50 Κἂππ 6οΓ' θα] ἃ 78 1π|1} 6 Γη, 
ΘΠΠπ 65 ἀ6Γ ἀοςίτ!ποιϊ! “56: 
Γἅ110. Αἰὰβ. Βϑδοιιθὶ ἀθπη Κργαοὶι 
(Ξἰαιι ξὺν τῷ ϑεῷ παρὸ ἴον ξύν 
τοι ϑεῷ ΦΟΒΟΒΡίΘθ θη: σὺν ϑεῷ, 
σὺν θεοῖς ἰδὶ ἀϊο ἄθιϊοιο ΕΌΓπιοΙ : 
Ο. Ἡ. 148 ᾿Ι5ὺ οἷπ βοϑυμπημη ον οὔ 
Θοιηθίηΐ), ἀδ85 465 Μϑηβομοη ἃθ- 
5Ο0ΒΙΟΚ νοὴ ἄθη (ἀὐίίορη. ΡΠ δηρ6, 
ὨΐοΓ, ΒΟΠάθΡπ ν᾽ ἄπβο οι, 561 δ᾽ ἅπ 0} 
ΒΟ Ρ νοὴ ἄδη (δίϊονπ βοθθαρί, 
465 Θά. Βα θμαίὉ σὰ τνογάθη. αγδυΐ 
τηᾶπηΐ ἴππ ΤΌΚπιθθ8ᾶ, ποῖ νον- 
Ιηθ556η Ζὰ Γράρθη, νυρὶ. 127. 6Ἃε- 
νν ἢ ΠΠ10} ννρα 986 ἄδπι (ἴοΡο Ζὰ- 
σοῦ . ΑΡΟΡ 416 ἀοϑᾶηρο υπά 
Πράθη νοὴ 948 "15 480 5ἰπά 5γπι- 
ΤΠ  ΓΊ50}} 50 Δηρθοι ποι, ἀ855 Αἰδὰϑ 
ἴῃ ἄθη ᾿γγίβομοπ Ραγ θη 510 56} 8, 
416 Πράθη 465 (ον β᾽ ἀπά ἀον Το Κ- 
τηθ 5858 δἰ πᾶ π16 1" Θ᾽ ΡΘη56 {16 ΘΠ βρΓ6- 

910 

980 
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ἀδόμν 

ἴδοιμι μήν γιν, καίπερ ὧδ᾽ ἀτώμενος. 
385 ἰώ μοί μθι- 

ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 
Δ ») ΒΝ 2 Ἐ᾿ ) δὰ .“.} ΕῚ “ὦ 

μηδὲν μὲγ εἴπῃς. οὐχ ὁρᾷς ἵν εἰ καχοῦ; 

ΑἸΑΣ. 
᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

ὦ Ζεῦ, προγόνων τιροτιάτωρ, πῶς ἂν τὸν αἱμυλώτατον, 
890 ἐχϑρὸν ἄλημα, τούς τε δισσάρχας ὀλέσσας βασιλῆς, 

’ , 2 , 

τέλος ϑάνοιμι χαὺῦτός. 

ΤΈΕΈΚΜΗΣΣΑ. 
[4 ’ -Ω᾽ ς “ } Ν -Ὁ 

ταν χατεύχῃ ταῦϑ', ὁμοῦ χαμοι ϑανεῖν 

εὔχου" τί γὰρ δεῖ ζῆν μὲ σοῦ τεϑνηχότος; 
ΑΙΑΣ. 

Στροφὴ δ΄. 
ὝΝ ’ 2 Ἁ 2 

θέτω σχότος, ἕμοὸν φαος, 
2 3 , ς ΡῚ , 
ἔρεβος ὦ φαεγνότατον, ὡς ἐμοῖι, 

ἕλεσϑ᾽, ἕλεσϑέ μ᾽ οἰκήτορα, 
ἕλεσϑέ μ᾽. οὔτε γὰρ ϑεῶν γένος οὐϑ᾽ ἁμερίων 
οι ’ Ψ ᾿] ΒΩ Ρ] ’ 

400ἕν᾽ ἄξιος βλέπειν τιν εἰς ὄνησιν ἀνϑρώπτων. 

οἴθη. 45 ἀδηζθ ζΖου ἃ }}} ἀδηδοὶὶ 
ἴῃ ἀγροὶ δοιομβθη: 1) 348---858ὅ -Ξ 
9906---8603. 2) 5604--- 818 --- 919 ---392. 
8) 994--411 --- 412 -- 429. 

984. ἴδοιμι μήν νιν Ὠϊηδοῦῖ: 
ἰδοιμί νιν ἀϊοὸ Βάσμογ. Ὑ]Θ]]δῖοδὶ 
νου ϊοπὶ Ἠονιδήπ5 ἔδοιμί νειν νῦν 
ἀθηογζυρ, βοσοπθοι ἄθπι καίπερ ... 

989. ἡϊεἰαπίοης ναῖον Αἰᾶκοβ νγΡ 
ΘΟ ἄθ5 Ζθυβ πὰ ἀὁΓ Αδρ]πᾶ. 
γε]. Αὐϊ. 938. --πῶς ἂν -- ϑ.Ἃ- 
νουμι, μἰίπαπι αἰΐψείο πιοάο πια- 
γ1α1", οἷπθ ροϊδυΐῖοο ὙΥ θηάππρ᾽ μοὶ 
νυ ὕμπβομθα, ἄθγθὴ ΕρΡ Ι ομπρ πη 
Καυπὶ μοιθῃ ἀΔΡΓ: ΡΗΙ. 194 πῶς 
ἂν ἀντ᾽ ἐμοῦ τὸν ἴσον χρόνον 
τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον; νβὶ. 
ΘΡοπάδ 1214. χὰ 0. ἢ. 1θὅ. 

990. δισσάρχας, νἱθ 261 διὲ- 
χρατεῖς, δισσοί. 
Ποιμθίθι" απ Ῥορβθρίιοπο διώνυμοι 
ϑεαί, ἱπάριῃ ἀϊθ ὨΙΘμ οΡ ἀροιρδοῖθ 
ΖΔ} ΡΥ 6 ΘΌΓῚ τη] 6 150}} απ κ]οὶ- 

Εν. Ῥῃορθη. 6088. 

ἄθη, διὴ [16 θ5ίδη τϊΐ οἰπθηι Νοπίθη, 
ὙνΘΙΟΠ 65. Δ} ἀϊ6 6ἀδϑιηα]σο 516]- 
Ἰὰπρ Ο66. Τιδιρ κοῖς μϊηνγοὶβὶ, 5. 
ἷὰ 0. Ἀ. 8460 οἰόζωνος, 0. (. 1008 
ϑίστολοι ἀδελφεαί, 118 ἑχκατόμπο- 
δὲς Νηρηίδες ι. 85. ΚΝ. 

8905. ὡς ἐμοΐ, ἐᾶν δἴπϑα 
Μᾶππ ἴπ πϑῖποΡ μᾶβθ, νἷθ 
ἔαρι ἴοπ 1589 τὸ γένος οὐδὲν 
μεμπτὸν, ὡς ἡμῖν, τόδε. ΧΕΙ. τι 
0. (ἃ. 20. Απι. 1101. 

999. θὲ αθάδηκο Κειρὶ 457 Π 
ΟΣ ΨεΡΡ. οὐχέτι ἄξιός (εἰμ) 
βλέπειν οὔτε (εἰς) ϑεῶν γένος (Δηϊ. 
922) οὔτε εἰς ὄνησίν τινὰ ἅμ. ἀν- 
ϑρώπων (ἄμα ΤΩΝ Γλνὶυ8 22, 14 
δϑαθρί5 π085 φμαπὶ 4607) 1:πὶ Ἴη- 
υοοαπέ ὁ.» 6 πὶ), ἱπάθινι ἀ16 Ρνγᾶρο- 
βίοι εἰς ἃυοῖ} ἤν 5. ογϑίο ΟἸϊοᾶ 
51, νρ]. χὰ 0. Ἐ. 6971. Απὶ, 900. 
ΑΘμπ] οῖθ ΕΌΡΠΙΘΙ ἀ6Ρ γογΖυν οἰ ἥπιμρ; 
0. (. 828 ποίαν λάβω ϑεῶν ἄρη- 
ξιν ἢ βροτῶν; 
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ἀλλά μὶ ἁ Διὸς 
ἀλκίμα ϑεὸς 
ὀλέϑριον αἰχίζει. 
ποῖ τις οὖν φύγῃ; 
στοῖ μολὼν μενῶ; 
εἰ τὰ μὲν φϑίνει, φίλοι, τίσις δ᾽ 
ὁμοῦ μ᾽ ἐλᾷ, μώραις δ᾽ ἄγραις προςχείμεϑα, 
πᾶς δὲ στρατὸς δίπαλτος ἂν μὲ 
χειρὲ φονεύοι. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ὦ δυςτάλαινα, τοιάδ᾽ ἄνδρα χρήσιμον 

φωνεῖν, ἃ πρόσϑεν οὗτος οὐχ ἔτλη ποτ᾽ ἂν. 

401. 76ἰχὶ (νΕ]. 91 [{.) δίθιῦ Αἴδ5 
οἷπ, 4855 Αἴπθπο ἔπη νογά θυ θη Μ}]], 
γε]. 450. Μὶϊ ἃ Διὸς ϑεός νεῖ. 
112. 

403. Ὀιπάονῖ, ὑπ οἴηθη Ποομηἶα5 
Ζὰ ΟΝ ΠΏΘΠ, ὀλέϑρ᾽ αἰκίζει, υπὰ 
420 εὔφρονες. ΒΟΡΡΚ πδο}ῖ θἴπθιη 
Δ]16π αΡΔπμ ΔΕ Κον ὀλέϑριον κή δὲ. 
Μιϊποῖ τις φύγῃ νΒ!. Ὁ. (. 110. 
405 ́. ὙΥ ἐπη τὰ μέν δυΐ ἀδῃ 399 

ΔΒ ΟΒΡΓΟΟ θποη ἀθάδηκθη Ζαγῦοκ- 
ννοϊβί, ἀδ85 νοῃ ΚοίποΡ δῖ ΗΔΠ6 
Ζὰ Ποίδη, σον] ηηθη Ὁ] ἄθη δίηῃ: 
ο. ἮΝ ολη 50}} ἴον τ οἢ νυθηήθη, πῃ 
4116 ἀθῆκρᾶγο Βοίϊαμρ ἀδιΐη ἰϑἷ, 
Ἄδοθο ἈΡ6ῈΡ πὶ δυῖ ἀ6ν ΕῸΡΒ6. [0]- 
βοὴ ψυιγά, ἀπά Ιἰοἢ! ννϑῆην ἰΖί 61 
Εδηρθ Οὔ] Ἰδρο, ἀὰθ ση26 Ηδϑὺ 06} 
πῖον νυνγὰ ἰδάϊθη ννῸ] ]}θη “5. Π) 68 
ῬάγΔ 16] 15π|1:15 ἀν ἀοροηδᾶϊζο ννθβεπ 
ΜΠΔοΣ ἀον ῬΙΘμίοΡ. πιϊξ μώραις δ᾽ 
ἄγραις προςκείμεϑα οἴπθη π860}- 
ἀγθοκ ομοη Ηδιυρίβαϊζ, δια! 4855 
ΘΙ 56 Πρ ῬΟΠΟΠΙΠΙΘη ἰιᾶϊ!6. βάθη 
58016π: απ ἃ [ν πιϑῖὶπο ν ἃ ἢ - 
νΥἰῦ2156 δρὰ ἀϊθὸ ΑομᾶθΡ 
ἈδΔΟΙ6 ἃΠπ 1ἷἰγ ΠΟΙ 6 ἢ 9 ῖ- 
46π. 16 Ηδπάβομν". τοῖς δ᾽ ὁμοῦ 
πέλας, ὙΟΓα 16 ̓  τίσις (πἰΐ [.,ο- 
νε0 Κ) δ᾽ ὁμοῦ μ᾽ ἐλᾷ (νεῖ. 504) 
δοϑοίχὶ Πᾶ})6, υἱηάϊοία αμέθην 6 
υθϑίίρῖο ηϊ6 αροί. (ὟΝ εἰδιηᾶπη 6Ρ- 
ΚΙᾶρι: ,νθὰη. ἦϊθ5. (μμοῖη ΒδοΙιο- 

Ῥ]8η) ζὶ ἀγυπάθ βϑῆϊ ἀυγο ἀἃ5 
νγὰβ ἀὰ δὶ χη ἴῃ ππϑῖηο ΝἅΠΟ 
ἰδὲ (ἀ16 Ορίοι" 465 ὟΥ δ!πβὶπη5) ἀπά 
16} πὶ ἀ6 ϑοθιη 80} οἶπο5. ννϑιη- 
νυ Ζίσθη Εδηροβ Ροιαίτοὶ θη (ΕἸ. 
1040). ““ δοιδπὶ ἢ 4116 πη ἃ}, ἀθαυΐ- 
το τον Ζὰ ΒΡΓΘΟ θη. ΤΊ ΘΡΒ6Ιι τοῖς 
δ᾽ ὁμοῦ γέλως μώραις γ᾽ ἄγραις 
προκείμεϑα, ἰπάθπι τὰ μέν δυῖ 
ἀϊ6 ἀυγο ἀδ5 ὟΥ ΔΙ ΠΡ ΟΥΊΟΝ, οπῖ- 
γίβϑοηρ γα ρσοάδυϊοι νυἱρά, ννοζὰ 
ΠῸΠ ΚΟΙΏΙΠΘ, 4855 ΘΡ ἴῃ ἀ6Γ ΑΡϑιοδὶ 
510 ἢ} χὰ τᾶσιθη ἴῃ ἀἴἰθ ἐβόνιομτο δρά 
ΒΟΡΑΙΠΘ ἢ 861. ΑΒγθηβ τοῖς δόμου. 
πέλας, «(νη ἀἷα ὟΥ αἴρη, ἀϊθ ἴθ ἢ 
ἄθῃ Ναομβινογνναπάϊΐθη πὰ νη σ 6 η 
πδϑίθ, ἱππθη ν Ρ] ΟΡ ἢ σοι θη ἀπὰ 
1ο, βἰαῖς ἀσγοῖ γαθιν 1] 6 ΤἬδίθη. 
ἀογ ἤδοιιθ βροβθὴ πιοῖπο Εδίηἀθ δη- 
ἄογο ΕἸΒΡΘηουϊο σὰ σοννίπηθη, δυῖ 
τρί θέον Εἀηρ 056 :6}16. Οἱ δό- 
μου πέλας (--:-: ἐγγύτατα γένους) 
βθίθη Ζοιβ πὰ Τοίδιποι; δόμος --- 
γένος, Αηϊ. 584.) 

401. 656}. 516 ῦεπ 972: τρίπαλ- 
τα πήματα, πιὶΐ ἀγοὶ ἃ ὁ ἢ 6 1 
Ὦγδηρο, ἃ 5 Πα Πρβῖθ, οἰ πὶ ν- 
πιθη ἃ. 80 δίπαλτος, πὶῖΐϊ 
“ΖΝνιοΐδον βοβο ἢν ἢ δ᾽ 6 ἢ 6Πὶ 
ΡΘΟΓο δηϑβιίθτγαθηάἀ. 

410. χρήσιμον, χρηστόν, γεν- 
ναῖον. Εν. ῬΡοθα: 1130 τὸ χρή- 
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ΑἸΑΣ. 

Αντιστροφὴ δ΄. 

ἰὼ πόροι ἁλίρροϑοι 
; , 3) ΥΔ Ν ’ὔ 2 ’ 

σταραλὰ τ ἄντρα χαὶ νέμος ἐπάχτιον, 
Ν ’ , ᾿ 

σολὺν, πολὺν μὲ δαρὸν τὲ δὴ, 
ἰδ κατείχετ᾽ ἀμφὶ Τροίαν χρόνον" ἀλλ᾽ οὐχ ἔτι μ᾽, οὐχ 

ἕτ᾽ ἀμπνοὰς ἔχοντα. τοῦτό τις φρονῶν ἴστω. 
3 
ὦ Σκαμαάνδριοι 
γείτονες δοαί, 

420 ἐὔφρονες "“4ργείοις, 
2 Ἀν. ΘΛ Νὴ 

οὐκ ὃν ἀνδρα μὴ 
’ ) γ7 7 Ψὔ] 

τόνδ τδητ, ὅπτος 
ΕΣ ’ Ψ..2 ϑ .ὕὔ᾿ 
ξξερέω μέγ, οἷον οὔτινα 

425 Τροία στρατοῦ δέρχϑη χϑονὸς μολόντ᾽ ἀπὸ 
“λλανίδος" τανῦν δ᾽ ἄτιμος 
Ἐ , 
δε πρόχειμαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
νὔ »Ὶ ΟῚ , ἽΩ), ὦ γ.ὦ ’ 

οὗτοι σ ἀπείργειν οὐϑ' ὅπως ἐῶ λέγειν 
ἔχω, χκαχοῖς τοιοῖοδε συμττεπττωχότα. 

σιμὸν φρενῶν. ῬΙαυϊαβ. Βδοο}. ἔν. 
1. ιθει5 ἴγι᾽ογζμηι ἔην αγυΐηιο τ ἔ ἐ- 
δὲ. 

412. πόροι ἅλ., νῖθ ΑΘ508., 
Ῥογ5. 3139, ἀϊ6 γτᾶιβοβθηάθηῃ 
ΡῬίαδεο ἀδ5 ΜΘ 65, 46 ὑγρὰ 
χέλευϑα Ἠοπηογ5. 

414. ὉϊΪῈ Ηδυΐαηρ θ61 ΖΘ:  θ  οΥΙ- 
ἴδῃ. 56" σον μη 10}, νρ]. 624. 

41. οὐκ ἔτι με, καϑέξετε 
πᾶμ! 6}. : 

420. ἐύφρονες ᾿4ργείοις. 
πὶ ΘΠ! ΡΖ ρον αἴθ ἴππὶ ἴῃ ἀ6Ι 
νοπὶ Θ΄ Καπιδηγ05 ἀπγο δι τηΐθη Ε)- 
Ῥοπθ νου ροπθ Ζαρ οκϑοίζιῃρ, 
ΒΟΙΓΘΙθΌ ΘΡ ἄθπὶ ϑίγοπιθ, (θν ἀἃ5 
Ππγρολμν ΖΡ ΘΙ βθθη ἢας, οδἷπθ ἄθῃ 
πὶ 7} 6 ζῦ να βδίθη ΑΡ ΘΊθΡη Γγοαπά- 
Πποιο, ἴππὶ ἀρϑοηοῖρίο (ἀθϑἰπηπηρ Ζὰ, 
γν6]. 459. 802. Β6ὶ Ὀιοθίθγη. δἰπά 
ἈΠ ΉΠΟΝ6 ῬΟΓΒΟΒΙ ΠΟ πο πίοι! 56]- 
θη, νυ]. Τρδοι. 999 ᾿Ξ ΑΘ50}.. δορί, 

11. πων. Ῥποθη. 940. Βδροοῖι. 1169. 
(ΒΕ. Επροῦ: ,, Αἴὰβ ἴαβϑι ἀδ5. ννθ}- 
τη σθ οἰ !, ἀὰ5 ἴππὰ ἀανάθον 
ΘΡΡΡ ΘΙ, ἀδ85 ἀ6Ρ ϑομδυρ!δὶζ 56]- 
π65 Ἀυἢπθ5. ἡ ῸΒ] ποοῖ ἄθη. ἃπάθιπ 
νι θομ θη, 061" πιο τηΘ 1 1ΠΠ} ΖῈΙΣ 
ΕΓΙηριιηΡ᾽ ΠΟΘΙ ΠΟΓθΘΘΡΘὴ νη ΚΘ, 
ἴῃ ἀὰ58. δῆογι εὔφρονες. ᾿Αργείοις 
ΖΒ ΠΉΠ6η. ““) 

423. ΠΙΟ56Ρ ἄπροι ἔπος ἐξερέω 
μέγα δοιμ!] ἀοΡῃ6. ΑΟΒΡΓαΟἾν βίαν κθη 
οΙ 5 ρ  }}]5. ἰδὲ ἴῃ Αἰαβ᾽ 16 Ζι 
[56 σοοιρηθῖ, ἄθη [,656} αἴθ βηΖ6 
ΒΟΙνν 66 βθίηθ5 Καμημηθ 5 τη [Θ} ἢπ.- 
ἄδθη χὰ ἰἅ556η.. ΑΘ ΜΠ ΟΝ. ΑΘΙΠ]θὰ5 
11. 18, 10 - ἧμαι παρὰ. νηυσίν, 
Τοῖος ἐὼν οἷος οὔτις ᾿ἡχαιῶν χαλ- 
χοχιτώνων Ἐν πολέμῳ. 

428. οὐϑ' ὅπως, 5ἰα οὔτοι 
οὔτε σ᾽ ἀπείργειν (τοῦ λέγειν) οὔτε" 

(θιπάον ὅπως ἐῶ λέγειν ἔχω. 
οὐδ᾽". 



ΑἸΑΣ. 6δ 
ΑἸΙΑΣ. 

2. 
αιαι" 

, "ὕ᾿ ιν ὃς κο ὦν , 
τὶς ἂν τοῦ ῳεϑ' ὡδ᾽ ἔἑπώνυμον 

τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς καχοῖς; 
γῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ 
καὶ τρίς" τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω " 
ὅτου πατὴρ μὲν τῆςδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίας χϑονὸς 
τὰ πρῶτα χαλλιστεῖ ἀριστεύσας στρατοῦ 

ἈἉ τᾷ 3 - »,ὔ ’ὔ͵ σύρος οἰχον ἤλϑε πᾶσαν εὐχλειαν φέρων" 
Ἁ 7 - Ἀ 

ἐγὼ δ᾽ ὃ χείνου παῖς, τὸν αὐτὸν εἰς τόττον 
, Ν 

Τροίας ἐπελϑὼν οὐκ ἐλάσσονι σϑένει, 
3. Ὁ5.. 5 - οὐδ᾽ ἕργα μείω χειρὸς ἀρχέσας ἐμῆς, 

ἊΝ 2 ἢ ξ 9) 2 , 

αἀτιμος «Αργείοισιν ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι. 
καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ ἐξεπείστασϑαι. δοχῶ, 

3 -«Σ) Χ - εἰ - ζ ’ 
εἰ ζῶν ᾿“Αχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι 

, 

χρίνειν ξιιελλε χράτος ἀριστείας τινί, 
2 2) 5.) ὦ» , 2 Σου ΤΟΝ - 

οὐχ ἂν τις αὺτ ἔἕμαρ'ψεν ἀλλος ἀντ ἐμοῦ. 
- 27 -Ὁ- Ἁ - γὺῦν δ᾽ αὐτ᾽ ᾿Ατρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας 

4590. Εὴ5. δὲ Ἰηθηϑο 0 ἢ} νυ ἃ}}" τπᾶ 
νοὴ ὋΙΡΡ οἰ ΓΘ πάθν ὙΥ ΠΡ Καηρ, τνθηῃ 
Αἰὰ5. 76|Ζ} ἵπὶ {ἰοίθη Ππριοκ δὐῇ 
οἰπμαὶ οηἰάθοκι, (855 βοίῃ Νᾷπιο 
56 1050 5οῆοι οἷη ᾿)ῦϑθ5 ογῆθγὺ οηί- 
Βα] 6, νρ]. πα Κοϑρθᾶγ 5 Κῦπιρ Ηϊ- 
ὁπαν 1Π.- Αοἱ 2. δὺο, 2... 4455. 150 
ἀϊθ δ νν !Π]10}}6 ἴον Ἰοαη (65 
Αἴας οὶ ἀρχὸς οἰωνῶν μέγας 
αἰετός, ποῖ Ὑγϑίομθαι ΗΘ ΚΙ 5 
ἄρῃ Τοϊαμοῆ βοίπθη δοίη Ζιι "ε- 
πθηηθη βΘ θίϑδοη, ΡΙηά. [5|1{π, ὅ, 
ΑΘ [᾿᾿, [Ροπὶ ϑθύνθϑθη 561. Αθβοῦγ- 
15 απ ΒΌΡΙΟΚΙΘ65 ᾿6] 6 ἀν] δ᾽ οἰ θη 
51ΠΏΡ ΘΟ 6 Αὐϑάθαϊπηροη ἀθι ΕἸρθα- 
ΠΑ Π, 50}414 516 δι ὅδε ἘΡΓΗΠΙαν; 
465 οἤλογὺ 510}. νοῦ 5610 5ι ἄθιη 
ογῖπα 56 ἢν δα ΠΡ Κβαποπ (ἀοπι } 
ἀογ ΑἸτθα ἀαγθοΐθη. Βοῖμι Εἰ αρὶρὶ- 
465 ἃγίοι ἀὰβ ΕἸ ὙΠΟ] ΟΡΊΒΙΓθη. ἴῃ 
ΤΊ ΖΟΘΙΟΙ ἃιι5 πᾷ νου] θυ ῦ βοῖπο Β6- 
ἀδυίαηρ. ὙΕ]. σὰ πὶ. 111. 

481. ξυνοίσειν, ξυνδραμεῖν 
χαὶ εἰς ταὐτὸν ἐλϑεῖν. Ὁϊ6 ΕΥΚΙὰ- 
Ταπ8 Οἷπο8 ϑομο!βϑίοη συνῳδὸν 

ΒΌΡΠΟΚΙ65 1, 2. Αἰ, 

ἔσεσϑαι 50Ποῖηι διῇ ξυνῴσειν τὰ 
νΥ ΘΊ56η. 

432. καὶ δίς, υοἱ δέ, οὐχ ἅπαξ 
μόνον. 5]. 940. ῬΠΠ]. 1298. 

434 ἴ. Ῥαραίαχὶβ βίαι": ἀν ἸΘἢ 
40 Θδπηἰεινὶ θη, νἅπμγνοπηα ἄοοῖ 
Ἰηϑοῖη αίορ ταθινο πο Κοιρίο, 
5: Ἰυύσον. αγ..609,. 10,. Ας. ὃ. 

485. ϑιαιν ἀθ5. ἀρθ]ο θη τὰ πρῶ- 
τα, πάντα, πολλὰ οὐδοῦ μάχην, 
ἀριστείαν ἀριστεῦσαι, οἶνπθο Αἀ- 
ἠδοιῖν, γοΡθ πάρι ΒΌΡΙΟΚΙ 65 πηβθ- 
νυν ὅπ] 10} τὰ πρῶτα χαλλιστεῖ᾽ ἀρι- 
στεῦσαι; στρατοῦ νοῦ}. πῖῤ τὰ 
πρῶτα. Το]αιποπ ΘΡμ 1610 ἀϊ Ηεο- 
510Π6, ΤοικΚΡοϑ᾽ ΜαΙ ον, νοι Πονὰ- 
ΚΙὸ5. αἱ5 ἔχχριτον γέρας, νογθὶ. 
1900 Π 

499. 
γν 1. 42. 

445. παντουργῷ φρένας, 
ν6]. 8519, ψῖθ 68 ΡΙΗΙ. 090 νου ὁ- 
ἀγδδ5θιι5 Πιοῖδϑὺ ἔστ ἐχείνῳ πάντα 
λεχτά, πάντα δὲ τολμητά. 6508. 

δ6ρῖ. 611 φωτὶ παντόλμῳ φρένας. 

ὅ 

2 ’’ 32 » «ς» 

ἀρκέσας;, ἄρχων ῥέξας, 

490 

ἀϑῦ 

440 

445 
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» ) ᾿ Φϑ, Ὑ, τὰ ὃ 
ἔπραξαν, ἀνδρὸς τοῦδ᾽ ἀττώσαντες χρατη. 

2 

κεὶ μὴ τόδ᾽ ὄμμα καὶ φρένες διάστροφοι 
΄΄- ΄- ΄ρω 2. 

γνώμης ἀπῇξαν τῆς ἐμῆς, οὐχ ἂν τοτὲ 
δίκην χατ᾽ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν. 

Δογνῦν δ᾽ ἡ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος ϑεὰ 
2, 2 ᾿᾿..9 ΒΡ] »- -- }) Ρ] ’ 2 ΡῚ Ν ἤδη μ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ᾽ ἐπευϑύνοντ᾽ ἐμὴν 
ἔσφηλεν, ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον, 
ὥστ᾽ ἐν τοιοῖςδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς" 
κεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐχπτεφευγότες, 
Ξὶ -» Α 2 « Ζ . ’ -Ὀ, 

ἀδόδμου μὲν Οὐχ δχοντος" δι δὲ τις ϑεῶν 

βλάπτοι, φύγοι τἂν χὠ χκαχὸς τὸν χρείσσονα. 
χαὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν; ὅστις ἐμφανῶς ϑεοῖς 
ἐχϑαίρομαι, μισεῖ δέ μὴ Ελλήνων στρατός, 
ἔχϑει δὲ Τροία ττᾶσα καὶ πεδία τάδε. 

4ροπότερα πρὸς οἴχους, ναυλόχους λιπὼν ἕδρας 
, 3. ὦ , ’ τ, - - 

μόνους τ᾽ ᾿4τρείδας, πέλαγος «Αἰγαῖον περῶ; 

446. ἔπραξαν, ἐμηχανήσαντο, 
ΒΡ θη νου ΒΒ ΘΡῚ156}} Δ 15 8 6- 
ὙΙΓΚι. 

441. τό δ᾽ μα, νγὶθ 650}. 
Αδρᾶϊῃ. 1201 ὄμμα συμβάλω τόδε. 
6]. 51. 

448. ὙΥγᾶνα πἰοῦῦ ππθίη νογβίαπά 
ἄγοι ΝΥ ἃ] ΒΘΙΡΡῚ νογάθη, 50 ἢ} ἃ ἰ- 
ἴδ π ἀϊα ΑἸρΊ θη ΠΙ ΘΠ 8]5 Τ᾿] Θ ἢ 1 ΘΙ ΠΘη 
ἘΘΟΙ  βϑίθοιῦ ρορσϑθη οἴηθη Απάθρη δυΐ 
5010}6 γοῖβ δι βομοίϊάθη ]85- 
56 50]]6π, ἃ. Π. 8380 ννῦραο 16} 
ἄαζὰ ἰ᾿πθὴ ἀϊα ΜὸρΊ ΟΝ ΚΟΙΣ ἀυγοἢ 
ἄθη Τοά δΘ ΠΟΙ ἢ ΠΆ]»θ. γρ]. 
1. 1, 291 οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις " 
Ἦ γὰρ ἂν ᾿Ἡτρείδη νῦν ὕστατα 
λωβήσαιο. (5:1 πιθη 5᾽ Οσπ) Θοίαν ὁ ὕ δ᾽ 
[ἂν ὧδ᾽ [ν5]. 98] βοβνδῖίηῃ. ἀπηδιξ, 
Οὔνν0}}} πη 76ἰζὺ ΠοΡΔυϑῃ θη 
Κῦπηϊθο, οἷη ἢ}}ΠΠ 665. τι} 61} 
[ἅ}16π σὰ Ἰά556η πᾶϊι6. ἴππθη πηνθι- 
ὙΘΒΡὺ Ὀ] ΘΙ θΘ 50}16π.} ϑΟΡΠΟΚΙῸ5 
δοθγαυοιῦ ιν ἡ φίξειν ἴῃ ϑἴπηθ νοὴ 
ἐπιψηφίζειν υη ᾿ᾶϑει ἀϊθ Αἰρί θη 
ἡγεμόνες τοῦ δικαστηρίου 56ἷπ, 
γ8]. 1138. 

450. γε]. 112. 401. 952. 

451. ἐπευϑύνοντ᾽ ν᾿}: Πωδατ,. 
Δ Ρν», θΖθιμπθη 6} ἃ5 ἐπεντύ- 
γοντ᾽ (--- εὐτρεπίζοντα), ἀὰ Αἷὰϑ 
Β0Π0η Πἢ ΒΟΡΡΙ ϑιδηἀ δὴ ἀΪ6 Αἰνῖ- 
ἄδη Ηαπά δΔηΖυ]θβθη, 4ἷ5. Διῃθηθ 
ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου 50. 
Πὰς ἀδβοπι!θ}} ἀπευϑύνειν χεῖρας 
ΤΩΣ 

458. ἐν τοιοῖς δὲ, ννὶο 3606 ἐν 
ἀφόβοις ϑηρσὶ δεινὸν χέρας, νεΓ- 
ἀΘΒΙΠ1ΟΠ.. 

4585. ΕἸ. 6871 ὅταν δέ τις ϑεῶν 
Βλάπτῃ, δύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἰσχύ- 
ων φυγεῖν. Ο. Ο. 252. υπὰ ΡΠ]. 
1950 [Π᾿ 

Α51. ΜΡ]. 399 ἢ, --- ὅστις, νγε6 1} 
ἴη γρὴ δρᾶν Ἰϊερὶ ἐμέ, νρ]. Κυῦξοιν 
20 ΠΗῊΠΚῚ Ἢ, ὍΝ, “ 

458. μισεῖ δέ με νοῖομῦ ἃυ5 
ἄἀθι" γα νὴ δια ἃι1ι5, νυνὶ θ6ἱ 
ἀον ἀν τἴθη Ῥούβοη μισεῖ δὲ αὐτόν, 
Ζὰ Αὐϊ. 1120. Ὁ. ἃ. 181. ΚΥῦρον 
ατν- 600, 6, Α. 2. 

4589. Νεὶ. 418 [ἢ 

4θ0. Υ]. Ο. Β. 1371. 
401. μόνους, ἀδγθοίϊτοίος 

ὦ πι6, νδὶ. 69. 



ΑἸΙΑΣ. 07 

- 32) Ν ’ 3 

χαὶ ποῖον θμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς 
Τελαμῶνι; πῶς μὲ τλήσεταί ποτ᾽ εἰςιδεῖν 
γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτερ, ᾿ 
ὧν αὐτὸς ἔσχε στέφανον εὐχλείας μέγαν; 

2 ΒΡ. 2 , 2 " οαὸὲ δ ΟΝ 
οὔκ ἔστι τοῦργον τλητόν. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν 

2. 

πρὸς ἔρυμα Τρώων, ξυμπεσὼν μόνος μόνοις 
καὶ. δρῶν τι χρηστὸν, εἶτα λοίσϑιον ϑάνω; 
2 διν εβΝι, ἔριν 3.3 " ὉΝ ) ’ ’ 
ἀλλ ὡδὲ γ᾽ -Δτρείδας ἂν εὐφράναιμί που. 
οὐχ ἔστι ταῦτα. πεῖρά τις ζητητέα 

,» 4 δι ς γεα , , ν 
τοιαδ΄, ἀφ᾽ ἧς γέροντι δηλώσω πατρὶ 
μή τοι φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνος ἐκ χείνου γεγώς. 

Ἀ ΒΥ - Ὁ 

αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μαχροῦ χρήζειν βίου, 
χαχοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται. 

464. γυμνόν ρα ἀυγοΝ ἀρι- 
στείων ἄτερ δθηδθθν ΘΡ ΚΙ, νν 1 
Αηϊ. 445 ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύ- 
ϑερον. Κρ]. 150. 890. 1019. χὰ 
Ἐπ ἘΠῚ: 91. Ὃ. ἢν. 1468: 
Γοργοῖ. ὅ, 841 ρογίοηία ηιμέία 
δίηθ 076, δίηο υοίζέι 6466. 
ϑόπον Ποινον 1]. 21, ὅ0 γυμνόν, 
ἄτερ χόρυϑός τε χαὶ ἔγχεος. 

405. ὧν νὶἱνά ̓ ἈΠΡΘΒΟΙ]Ο58Θη, 815 
91) Αἰὰβ πίοιιὶ τῶν ἀριστείων, 50η- 
ᾷθγη Δ]]ρθιη θη ἀριστείων δθδβαρὶ 
Βᾶϊ6 ; 65 πᾶπρι νοὴ στέφανον εὖ- 
κλείας, ἃ. ". στέφ. εὐυχλεᾶ (ιν. 
ϑ0ρρ]. 318 στέφανον εὐκλείας λα- 
βεῖν) αὖ. 

400. ϑίαιϊε ἄθηὶ πότερα 460 οἷπ 
χυνοῖϊοϑ αἸτοἃ υἱῦ ἢ ρορθηῦθονζΖιι- 
516116η, 56}}}16581 ἀθὺ ὨΊΟΠ ΟΡ ἀ85- 
56 106 παι] ΟΠ} 6 } 415 ἀδροηβᾶϊΖ ἀθηὶ 
πδοιβίθη οὐκ ἔστι ταῦτα δη. 

401. μόνος μόνοις, τὺ 261. 
1283. 

409. ΟἿ] ἴῃ ποπ οἷη β ΠΟ ΚΊΙΟΠΟΡ 
{{6}986γΓἃ}} σαρϑθὴ ἀϊθ Τ᾽ Ὁ] πο [ὃν- 
ΟΡ οἷ δοίη υυῦγἀάθ, ἀἷθ δίαάί Ζὰ 
ΓΟΒΡΘΙΡΉ. 

412. φύσιν γε, ννθηη ἴ6ἢ 0} 
ἴῃ ὟΥ Αἰ Γδηβύλοι 6 ἀπ! γ]ὰρ. 
ΑἼ8. τοῦ μακροῦ βίου, τοῦ 

γήρως, 0. Ἡ. 518 βίου τοῦ μα- 
χραίωνος πόϑος. 

ΑἸΑ4 1. Ῥόη ΟΡιιπάβαι, ἀθν εὖὗγε-. 
νής Ηϊ556 δηἰννοά οι" καλῶς ζῆν οὐδ᾽ 
καλῶς τεϑνηχέναιν (ν5]. Δηΐ. ἐπεὶ 
ΕἸ. 1458 υπὰ Αἰαξ᾽ γονίο []. 
511 πορ}5ῖ ἄθι Ερ!β δι ἃ ἀρνὶ 
ἴᾶηον ῬΙυ!. ΡΘΙορ. 1 Οἵδ᾽ ἔϑανον 
τὸ ζῆν ϑέμενοι χαλὸν οὔτε τὸ 
ϑνήσχειν, ᾿Ἀλλὰ τὸ ταῦτα καλῶς 
ἀμφότερ᾽ ἐχτελέσαι.), Ἰεῖϊοι Αἰὰβ5 
ἄυγοι ἀἄθη ἀρᾶάδηκρη οἷη :,, δοιὰ ἢ- 
ἸῸΝ ἰδῦ 65, ννοπῆῃ ἀ6 ἰδηῆρὸ Ζὰ 
Ἰροη ἰρδοιίοῖ, 46" ἴῃ 56 ]1]Π 6 η 
Ποϊάθη ΚοίπηορΙ οὶ ὝΥ 6Ο6Π56) 
ΕΥΡΓΆ σὺ: ἀἄθηη ννῖθ Καπη ἄθη []η- 
δ᾽ ΚΙ ὴ οὐ ροαθη ἀ 6} οἰ [ὃτ- 
1856 ὟΝ ΘοΙΙ56] ἀογ Τ᾽ ᾶρ6, 46- 
γη 1646" 400) 161" ΠῸ ΨΟΙῊ 
Ἰοϊάϊθοπ (γε) ϑίογθοη Βἰηζυμμαΐ 
πη6 65 νι άθι" ΠΙπδυ 550 8} 1602“ 6 
ἀδθηϊὶν τοῦ κατϑανεῖν 50}}}16 550 510}} 
ἃ) προςϑεῖσα (τι) ἃη; Ζὺ χκάἀνα- 
ϑεῖσα ἄδηκε ἀάγαιβ αὐτό. --- Πὰ5 
ΝΙΟΒΙΑθνν ΘΟ ΙΒ 561) ἄον [οἰ άθπ. πιϊΐ 
Εγουάοη (τὸ χαχοῖσι μὴ ἐξαλλάσ- 
σεσϑαι, πάθην ἃ ἄθη Μϑηβομοη 
Ρουβῦμ] 16} ἀθογιναροη ἰδῦ, ννὰϑ οἷ- 
ΘΘΏΠΠ|0} νοη βθίπμον Προ 510) ἐγ 
Θηΐρορθη ἄδηι βἰθίθη ΔΝ δε 56] ἴον 
Τάρο. Αη δάθμι πϑθυθη Τρ δίβγ- 
θὸοη ἢ οἴη ϑιῦΐοκ, ἰπβοίοΓ. ὙῚΣ 
ἄθιι Ζ161]6 πᾶμοι σορίοκι ννογάβῃ; 
πη ἀὰ5 ϑίουνοη υνὰ ἀοοῖ 646 

5 Ἐ 

ἀθῦ 

ἈΤ0 
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αδτί γὰρ παρ᾽ ἤμαρ ἡμέρα τέρπτειν ἔχει 
προςϑεῖσα κἀναϑεῖσα τοῦ γε κανϑανεῖν; ᾿ 
οὐχ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτόν, 
ὅστις χεναῖσιν ἐλπίσιν ϑερμαίνεται. 
ἀλλ᾽ ἢ καλῶς ζῆν, ἢ καλῶς τεϑνηχέναι 

ἀϑθυτὸν εὐγενῆ χρή. ττιάντ᾽ ἀκήκοας λόγον. 
ΧΟΡΟΣ. 

οὐδεὶς ἐρεῖ ποϑ', ὡς ὑπόβλητον λόγον, : 
«“ἴας, ἔλεξας, ἀλλὰ τῆς σαυτοῦ φρενός. 
σιαῦσαί γε μέντοι χαὶ δὸς ἀνδράσιν φίλοις 

γνώμης χρατῆσαι τάςδε φροντίδας μεϑείς. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Αϑ ὦ δέσποτ᾽ 4ἴας, τῆς ἀναγκαίας τύχης 
οὐχ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνϑρώποις καχόν. 
ἐγὼ δ᾽ ἐλευϑέρου μὲν ἐξέφυν πατρός, 
εἴσχτερ τινὸς σϑένοντος ἐν τιλούτῳ Φρυγῶν" 
γῦν. δ᾽ εἰμὶ δούλη. ϑεοῖς γὰρ ὧδ᾽ ἔδοξέ που 

4θυχαὶ σῇ μάλιστα χειρί. τοιγαροῦν, ἐπεὶ 
τὸ σὸν λέχος ξυνῆλϑον, εὖ φρονῶ τὰ σά. 
καί σ᾽ ἀντιάζω πρός τ᾽ ἐφεστίου Διὸς 

Θάσον ιιη ν θυ] θίθη Τ᾽ ὰρ ἰπδι556- 
50Ποῦθ θη. 0" Αὐδάνιιοκ ἐξαλλάσ- 
σεται ᾿ὰϊ ἄδηι (ἀοάδηκοπ ἀἷθ οἱ- 
νὰ βοκίϊηδίοι θ βρυ οΒ οι ΠΌΡπι 
δοροθ θη. 

480. 16 561}1π|55ὉΓη16], νντ6 ῬΠΗ]. 
241. 620. 1240. Αηϊ. 402. ἘΠ 79. 

4885. ἀναγκαία τύχη, 4 ἃ.5 
005 ἀον κανοῦ οὶ. Ηροκίον 
δον; Η. 10, 890 ἄδη Τγοοῦὴ ἃ} 
ἡμαρ ἀναγκαῖον, ἴῃν ἀδρδηβαῖζο 
σι ἐλεύϑερον. 
ἄθη ἢράρ ἀρθι" Τοκιηθϑϑα βομννοθίθ 
ἄθια ΠιομιοΡ Ηρκίονβ ΑΡΒΟμΙοα νοι 
Απαγομηδοῖδ νον, Π. 6, 401 ἢ", 

481. ἐγὼ δέ, νρῖ. Απι. θ8ῦ. 
1190. Το. 252. 
88. 6]. 210. -- εἴπερ, τι- 

μὸς σϑ. ἘΙΤΗ σϑένοντος εἴπερ 
τις ἄλλος ἔσϑενεν, ἃ. ῃ. μέγιστον 
σϑένοντος, νγθ55.8}} ἐὸν (ἀθηϊῖν 

Β6Ι ἀϊοθον γὔθη- 

Φρυγῶν Ἰήπχαίρι!. 0. (. 784 πό- 
λιν σϑένουσαν, εἴ τιν Ἥ λλάδος, 

μέγα. 

490. καὶ σῇ μ. χ. 56ἰχιὶ Τὸ κ- ὁ 
᾿η6 558 ϊηΖι, ἀπ Αἰ Ζὰ ΒΘ  Θη, 
(ον βίοι. νοῦ ἄθη (διίορη νου ]ρὶ 
δΊααθιο. Πάρον μάλιστα Ζοϊομηθεὲ 
ἈΠΕ νο" ἀἄθη ἄθτγιῖρθη  6ἢ ἅ- 
ΘΙ ἃϊιι5. Ὦϊ6 Ζιβαιμηθηβίθ! ] ὰηρ; 
ἄἀον (ἀὀίίοιυ" ἀπὰ {{ΠπΠπ6 1 τα θη ΒΒ] 6 πὶ 
ὙΥ ὀρκζθιιβὸ νν16 Α680}ι. 6μο. 4835 
πατρὸς ἀτίμωσιν ὅρα τίσει Ἕχκχατι 
μὲν δαιμόνων, ἕκατι δ᾽ ἀμᾶν χε- 
ρῶν, γΕ]. ὰ ΕἸ]. 528. 

491. τὸ. σὸν ἰὰ: ξυνῆλθον, 
τὸ σὸν λέχος συνελϑοῦσά σοι ἕ- 
σχον, ὑπ ον ξυνῆλθον συνουσίαν τοῦ 
σοῦ λέχους, ννὶθ ἀὰθ ἨοΙπΟΡΊ50116 
ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν, νδ]. ΤΓΔΟΙΙ. 
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εὐνῆς τε τῆς σῆς, ἢ συνηλλάχϑης ἐμοί, 
μή μ᾽ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν λαβεῖν 
τῶν σῶν ὑπ᾽ ἐχϑρῶν, χειρίαν ἐφεὶς τινί. 
εἰ γὰρ ϑάνῃς σὺ χαὶ τελευτήσας ἀφῇς, 
ταύτῃ γόμιζε χἀμὲ τῇ τόϑ' ἡμέρᾳ 
βίᾳ ξυναρπασϑεῖσαν ᾿Αργείων ὕπο 
ξὺν παιδὲ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν. 
καί τις πιχρὸν πρόςφϑεγμα δεσποτῶν ἐρεῖ 
λόγοις ἰάπτων" ,,ἴδετε τὴν ὁμευνέτιν 
“Ἵἴαντος, ὃς μέγιστον ἴσχυσε στρατοῦ, 
οἵας λατρείας ἀνϑ' ὅσου ζήλου τρέφει." 
τοιαῦτ᾽ ἐρεῖ τις. χἀμὲ μὲν δαίμων ἐλᾷ, 

σοὶ δ᾽ αἰσχρὰ τἄπη ταῦτα χαὶ τῷ σῷ γένει. 
ἀλλ᾽ αἴδεσαι μὲν πατέρα τὸν σὸν ἐν λυγρῷ 
γήραι πιρολείπων, αἴδεσαι δὲ μητέρα, 
πολλῶν ἐτῶν χληροῦχον, ἢ σε πολλάκις 

492. συνηλλάχϑης, συνηρ- 
μόσϑης, γάμῳ συνεζεύχϑης. 

490. ἐφείς (1297), ὑποχειρίαν 
δούς τινι τῶν ἐχϑρῶν ϑομο]. Μίαη- 
6 Ρ σαΐ θοΖθουρι ἰδὺ ἀφείς, ἀὰϑ δἃιι5 
490 ὩΕΡΡΓΕΣ ΨΕΙ 151. 
490  (Π ηπ ρβοβοίζι ἀπ βρη 8} 

ππα ᾿άϑ8ὺ τὰϊοῃ ἀλη! (τελευτήσας -αΞ 
-ϑ αν ών) ἴῃ ϑ010Π6, οπθ ἀθίπθῃ 
οιαί, 50 ΠΡ πη [6 }}}}0 8} ΠΠ56] 
1,005 5ΚΙΆνΟΡΟΙ 56ῖη.“. ΜΙ Ἀὔοκ- 
οἰ ρου ἃθ ἀ1656 ΒΟΒΟΓΡΉ 55 
ὉΡαηδὶ Αἰὰ5. 560 ΠΠ᾿- ἀθη Τ᾽ ΘΕ ΚΡῸΒ ἃ] 5 
Βοβοράϊζοι 66 ϑδοίηϊρβθη ἂἃη. [)6} 
Οοη]. νεῖ εἰ ψὶὸ Ὁ. ἢ. 198. Ὁ ῖ6 
Τιοβαν! ἰδ. ἃ. 5 [ὺν. ἃ: ΒΙπαον 
Ἰ ἢ. χορ τὸν: ΘΘΒΘΠΡ16])6Π, 56}} 
ΔΙΒΡΙ ΘΟ  θη4, ᾿διννο 510} εἰ ἀθΓΟ]! 
Ῥγδοῖ. 1719 δέδοκται, κεῖνος εἰ σφα- 
λήσεται, Κείνῃ σὺν δρμῇ χἀμὲ 
συνϑανεῖν ἅμα νον ὑποι αι ρθη Ἰᾶδϑι. 
θ 6} 5010]. ΘΡΚΙάνι ταύτῃ ἀυχο!ι 
οὕτως, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον. 
(δυῦμον μπαιῦθ ΟΝ Ὁ Θ᾽η θη 15 τελ. 
φανῇς (γ81]. ΡΙΜ]. 1389 πέρσας 
φανῇς) ΘΘΒΟΙΡΊΘΡΘη, Ὑγ611} ἀυΓο} 
ἀφῇς 50ϊιοη Δη ΟΡ. νράθ, ννὰϑ 
δὲ ἰπὶ Νρ!βαϊζθ ΔυΒΘΘΒΡΡΟΟΙ ἢ 

ἀν ΘΡ 6 

να, νρ]. ὅ19. ΑἸ]οίη ἄἀθν ἀδάδηκο 
50 γο]]Κοιμιηθη ] ΟΝ Ἰρ, ἀὰ ἀϊ6 δου- 
λεία ΟΙΒ᾽ οἶπ ΒΌΪθο 465 (μόνην) 
ἀφεῖναι Ιϑϑθε ἢ 

499. δούλιον ἀἷδ ραΐοη Ο6]- 
1θη: 0}» δούλιον στέρξειν τρ.» 

16 ἴῃ 4ϊ6 5ΚΙᾶνε- 
ΘΙ [ἄρ θη τη 556 

800. [1]. 6, 459 { Καί ποτέ τις 
εἴπῃσιν ἰδὼν κάτα δάκρυ χέουσαν 
»»Ἕχτορος δὲ γυνή, ὃς ἀριστεύ- 
εσχὲ μάχεσθαι. Τρώων ἱπποδάμων, 
ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο."" ὙΕ]ὶ. 
Αηΐ. 0901. ]. 978 [ἢ 

ὅ01. λόγοις ἰάπτων, 60Ή- 
υἱοὶ ἱα ἐν" θοέαη 5, καϑαπτό- 
μενός μου, γνῖ6. 650}. δίθθϑθη 5988 
ϑένειν ὀνείδει. 

509. τρέφε:, 644. 0. α. 186. 
504. δαίμων ἐλᾷ, ἡ δυστυχία, 

τνΐο βοηϑὶ καχοῖς, συμφοραῖς. ἐλαύ- 
νεσϑαι. ΝΩ]. 215. 400. 

505. ΤοκῖΝ. βοιζι ἀΐδβοβ αἰσχρόν 
ἄθιη ἀθ5 Αἰὰβ 479 ϑηϊβοροη υπά 
Αἰᾶας. ὑπαὖῷ ἱπάϊρθοῦ, ἄσγοῖι, γογννοὶ- 
ϑηρΡ ἃ ΤΘιΚΓο5. ὅ00 ἢϊ,. πἰοραυΐ 

. Βρϑοοῖά. 
ἜΘ ΟΊ, 622’. 
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ϑεοῖς ἀρᾶται ζῶντα πρὸς δόμους μολεῖν" 
γ᾽ - Ν Ν υ ὕ 

ὠναξ, παῖδα τὸν σὸν, εἰ νέας 

τροφῆς στερηϑεὶς σοῦ διοίσεται μόνος 
ὑσε ὀρφανιστῶν μὴ φίλων, ὅσον χαχὸν 
χείνῳ τε κἀμοὶ τοῦϑ', ὅταν ϑάνῃς, νεμεῖς. 

᾿ς ἐμοὶ γὰρ οὐχ ἔτ᾽ ἔστιν εἰς ὃ τι βλέπω, 
διδσελὴν σοῦ. σὺ γάρ μοι πατρίδ᾽ ἤστωσας δορί, 

χαὶ μητέρ᾽ ἄλλῃ μοῖρα τὸν φύσαντά τε 
χαϑεῖλεν “Αϊιδου ϑανασίμους οἰχήτορας. 
τίς δῆτ᾽ ἐμοὶ γένοιτ᾽ ἂν ἀντὶ σοῦ πατρίς; 
τίς πλοῦτος; ἐν σοὶ ττᾶσ᾽ ἔγωγε σῴζομαι. 

520 ἀλλ᾽ ἴσχε κἀμοῦ μνῆστιν. ἀνδρί τοι χρεὼν 
μνήμην πτροςεῖναι, τερτυνὸν εἴ τί που σπτάϑοι. 
χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίχτουσ᾽ ἀεί" 

511. διοίσεται, διάξει, βιώ- 
σεται, πάθην ἀὰ5. παιῦν!τοιο ΟΡ} οὶ 
βίον, αἰῶνα (ΠδοΓΡοί. 8, 40) 5}1- 
βΒοῃνν οἰροπά οοάδοι! ρα, 16 ἈΠ]165. 
982 ἄπαις διοίσει, ννο[ν ϑορῃο- 
ΚΙῸὸ5. ἀὰβ. νοπ ἵἰπὶ τηϊΐ νου] 16 096 ρ6- 
Ῥγάιοιίο Μράϊυπι 5οἴχι. (οθ θοΚ 
ἴαδει διαφέρεσθϑαι νῖδ 5οπδῖ 
διαφορεῖσϑαι, διασπᾶσθαι οἱ»- 
σμπιαβὶ οί Ταοία», γηιαῖο ἐγαοίαγ".) 
--- 20 ὃ. μόνος, μονωϑείς, χω- 

ρεσϑείς.. 
512. ὅσον --- νεμεῖς πᾶπρι 

νοι οἴχτειρε ἃ}, 1855 ἀἴο}} ἀπ τ 6 ἢ 
ἄθη ἀρφράδπκοι σὰ ΜΙ οἰά 
νον θϑθη. 

514. 1]. 0, 410. ἐμοὶ δέ κε 
κέρδιον εἴη ΣΕῦ ,ἀφαμαρτούσῃ 
ϑόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ' ἄλλη 

Ἔσται ϑαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύ γε 
πότμον ἐπίσπῃς, Ἀλλ ἄχε᾽ - οὐδέ 

οἱ ἔστι πατὴρ: καὶ πότνια μήτηρ. 
Ἦτοι γὰρ πατέρ᾽ ἁμὸν ἀπέχτανε 
δῖος ᾿Αχιλλεύς α. 85..νν. 429. Ἕχτορ, 
ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ χαὶ πό- 
τνιὰ μήτηρ Ἠσὲ κασίγνητος, σὺ 
δέ μοι ϑαλερὸς παραχοίτης. 

516. ,,). 5 ποοίι πιθίῃ οἰ παῖ 6. 
ΒοιαϊΖ: ἄθηη ἀΐὸ Ναϊογβίαάι παϑὶ 
ἅτ 5610 50 πὶὶρ Ζορϑιογι --- τνομὶξ 
Τοκιιοϑϑὰ ἀου" Ταρίογκοιῦ 465 Αἴας 

᾿Ἰια] ἀ! οὶ ---, Μαΐου ππὰ Μαΐ 6 ἄρον 
ὑνανάθη τηΐτ (πἴομν ἀαροῖ ἀΐοὶν, ἀοο οι) 
Δηάἄορνν οι θη 556: ἄδ! ον ΘΥΠμα] 16 
ἀἴο πη}. θὰ Τοκιηθϑϑαβ [606 
Ζαϊῃ Αἴὰβ πηνν ΓΒ Ο ἢ Θ᾽] Ἰοἢ οὔον δἷη 
Ζεϊοιιθα δ ΠΟ 56 ΑἸ οἰ οι ρα ρ κοῖς 
561η ννῦγάθ, πᾶϊι6. δ ἴσα ΑΘ] ΙΓ ἢ 
ἈΠΙΡΟΡΡΔΟΝ., 50. ᾶϑϑι ἄθν ΠΙΘΒίΟΡ 
516  λαεαν Εν πεν ᾿ἸΖιιδθίζθη ἄλλη 
μοῖρα μητέρα τὸν φύσαντά τε 
καϑεῖλε, ἃ. ". ἄλλο, δηλονότι μοῖ- 
ρα. ΝΜΕΙῖ. 1260. ΡΒ]. 38. αδιμο: 
ΣΡ ΑΒΡΟΡ 516 βοϊοπθὴ ππ5 πίομξ, ὑπ5 
ἃπάροΡνο [μαΐ θη,“ ξοσοπῆμου ἄθη 
86 5.Π1| 6] θη ἤουνδα. 1)" Ζιιβαιϊζ 
Αἵϑου ϑαν. οἶκχ. (--- μοῖρα ϑα- 
νάτου) ννῖα 069. 6]. Τγδοῖι, 240. 
0: (..:1698: 

519. Τιγϑίας ο, Ευαπάιν.. ν. 194 
ἐν τῷ δικαίως ἄρχειν ἡ πολιτεία 
σῴζεται. Ὁ ΠΟ Ἷ. 

520. Καλῶς τὸ κἀμοῦ, οἷον, 
μετὰ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν 
κἀμὲ ἔν τινι μοίρᾳ κατάϑου. αἷ- 
δημόνως. δὲ αὐτὸν ὑπομιμνήσχει 
τὰ τῆς εὐνῆς. 861101. ὙΕ)]. Π᾽άο᾽ 5 
γνογίθ ἯπῈ: Αθη. 4, ϑ16. -- ΑὐΓ 
ἀνδρί, 4. ̓. ἀνδρὶ εὐγενεῖ, Ἰϊερι 
Ναοπάμιιοκ, 524. 

522. Με]. ΡΠ. 959. 0. 6. 118 
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[τ Εν... » κ“- 51 ῃ ’ὔ 
ὅτου ὃ᾽ ἀπορρεῖ μνῆστις εὖ πετονϑότος, 

2 ἊΝ , ) ΣᾺ} ἕ 2 ᾿ ΕΝ, 
οὐκ ἂν γένοιτ ξϑ' οὗτος εὐγενὴς ἀνήρ. 

ΕΘ ΤΘ . 

.«Ἅἴας, ἔχειν σ᾽ ἂν οἶκτον, ὡς κἀγὼ, φρενὶ 525 
ϑέλοιμ᾽ ἂν" αἰνοίης γὰρ ἂν τὰ τῆςδ᾽ ἔπη. 

ΑἸΑΣ. 
’ 5 - πὶ 

χαὶ κάρτ᾽ ἐπαίνου τεύξεται πρὸς γοῦν ἐμοῦ, 
’ 5 - »-ο 

ἐὰν μόνον τὸ ταχϑὲν εὖ τολμᾷ τελεῖν. 

ΤΈΕΈΚΜΗΣΣΑ. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλ Αἴας, πάντ᾽ ἔγωγε τιείσομαι. 
ΑἸΑΣ. 

’ δ. -»-Ὁ ν 2 Ν ς 527 χόμιζέ νῦν μοι παῖδα τὸν ἐμὸν, ὡς ἴδω. 530 

ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 
" Ἁ ’ , 7} εἴν τς 2 ’ 

χαὶ μὴν φόβοισί γ᾽ αὐτὸν ἐξελυσάμην. 
ΑἸΑΣ. 

ἐν τοῖςδε τοῖς κακοῖσιν, ἢ τί μοι λέγεις; 

Ἶ ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
μὴ σοί γέ που δύστηνος ἀντήσας ϑάνοι. 

ΑἸΑΣ. 

σιρέπον γέ τἂν ἣν δαίμονος τοὐμοῦ τόδε. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
2 2 3 ἀν δδ πλῷ, , χω “Ὁ 3 ἐν τ 
ἀλλ οὖν ἐγὼ ᾿φύλαξα τοῦτό γ᾽ ἀρχέσαι. 85 

524. Τοκιημοθθα ἀδυίοὶ ἃ 480 
Ζιροκ, ννογαϊϑ βίο. ἔστε ογκΙᾶνι, 
ἀ. ". εἰς τὸ ἕξῆς. ; 
9 ἢ. ει. ΕἸ 1301. 

“521. Αἰᾶ5. ΨΠ1 σοῦ Τοκιηθβ55ἃ 
Ἰοθθῃ ---, ποις ἀ06., 16 ἀθν ΟΠΟΡ 
ῬΕΙΠΝ οὐδε, Υνοτίο, ἅ.. ἢ. ἴῃν 
γΘΡΒΡΡΘΘΠΙΘα, Ιθθθη σι ϑνΌ]]6π, 808- 
ἄθγπ, Ὑ6 ο' παρὰ προςδοκίαν 
Βιηζιυῖἄρσι, νοπη δῖθ ἵππὰ πῃ ἃ] 16 ῃ 
οἰἤοκδι. [ΟΙρβᾶπι 561. Εν βοιδί, [6 
τῦξο ἴππ ἄρῃ Εα γᾶ Κο8 νογϑηῖ- 
Πα] θα; ἀσαϊοὶ 4061: ζιρίθιοι νοῦ- 
δίθοκι αυῇ ἀᾶ5, ννὰϑβ δι" [1 5θῖπ8 
πηροϑιῦνιο ΟΡ ΘΙ οἰ ὰη δ᾽ σιμὰ Τοάο 
νυν ἀπο. 

28. Βοδοιίο ἀϊθ ΑἸ] ΘΡαιίοη. 

591. ἐξελυσάμην, τοῦ φόβου 
χάριν, ῥύσασϑαι ϑέλουσα, ἐξήγα- 
γον ὅ6|)071. θάπδοῖι ἰιὰϊ Πορπμὰππ 
ἐξερρυσάμην 6 5οιν 6 θυ θη. 

592. Αἰἴὰϑ πᾶὶ ἴῃ ϑίηπθ ἄθη ἃγ- 
δθη ἀδάδηκοη, ἄθη Τοκπιθϑβα ἃιι5- 
ΒΡΓΊΟΝΕ, ἀῦὸν Θ΄ Κὰπη ἱππ πίοθῦ, 
ἄθεν ἀϊο Πιῖρρθη θυϊηρθη, ὑνΘ55}}41} ̓  
δ᾽ δϊηΐοι" χαχοῖσων ΔΌΡΡΊΟΒΙ. 

, 594. ἔπρεπε τῇ παρούσῃ μου 
τύχῃ τὸ καὶ αὐτόχειρά με τοῦ 
παιδὸς κατασχευάσαι 0801. δ6Ὁῦ 
ἀδηῖϊν θ6ὶ πρέπον πᾶ Απδορία 
γνοη ἄξιον, ννῖθ ΡΙαι. Μϑποχ. 299 ἃ 
πρεπόντως τῶν πραξάντων. ΥεΕΙ. 
Κνῦρον ἀν. 48, 18, Α. 10. 
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ΑΙΑΣ. 

ἐπήνεσ᾽ ἔργον χαὶ πρόνοιαν, ἣν ἔϑου. 
ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 

τί δῆτ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἂν ὠφελοῖϊμί σε; 
ΑἸΑΣ. 

δός μοι προςειττεῖν αὐτὸν ἐμφανῆ τ᾽ ἰδεῖν. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

καὶ μὴν πέλας γε προςπόλοις φυλάσσεται. 
ΑἸΑΣ. 

δάρτέ δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν; 
ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 

3 -Ὁ Ἀ - - , 

ὦ παῖ, πατὴρ καλεῖ σε. δεῦρο ττροςπόλων 
27 - 

γ᾽ αὐτὸν ὅσπερ χερσὶν εὐθύνων κυρεῖς. 
ὃ ΑἸΑΣ. 

« -Ἥ ὮΝ ,ὔ Ψ δρπόοντι φωνεῖς, ἢ λελειμμένῳ λόγων; 

ΤΕΚΜΉΗΣΣΑ. 

χαὶ δὴ χομίζει προςττόλων δδ᾽ ἐγγύϑεν. . 
ΑἸΑΣ. 

ιδαΐρ᾽ αὐτὸν, αἶρε δεῦρο. ταρβήσει γὰρ οὐ 
- ἐ ’ , 

γεοσφαγῆ που τονδὲ προςλεύσσων φόνον, 
7 ὔ τς 2 Ρ] Ν Ν , 

διίσδξο διχαίως δὃστ δμὸς τὰ ττατρῦϑεν. 
5 

αὐυτιὶκ ἀλλ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις πατρὸς 

δεῖ πωλοδαμνεῖν κἀξομοιοῦσϑαι φύσιν. 

ὅ90. ἐπήνεσα, 10} ν»ν1}} ἀὰ 5 
ΟΙοῦ τ πᾶ οη, δ Ὸπ. δαΐ, 
γϑ]. Κρῦρον αὐ. 58, 6, .Α. ὃ. 

591].. ΝΟΥ Κορ πιθ 16 ἢ 
πο νοὶ ον, 4ὰ ΙἸο]] [ἂν αν ν- 
Β Κ65᾽ ΘΙΟΠ ΘΛ ηρ ἀοίηθη Β6Ι[Ὰ]} δν- 
Βα] θη μᾶ0)6, ἀϊν 6}. ]}Γ}16 ἢ 
βΒοίη ὡς ἐκ τῶνδε, μκὶ αὖ 
μος ἐπίέϊο, 55} 8 60 ηφιοά ἐἰ- 
ἐπα ῥα οἰτεην 65 ι, Εν". Μρά. 459 
ὅμως δὲ κἀχ τῶνδ᾽ ἥκω. Ἀπάροιι. 
1184 οὗτός γ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἐτι- 
μᾶτ'᾽ ἂν ϑανών. 

ὅ45. λελειμμένῳ λόγω ν. 
ἀπολιμπανομένῳ τῆς χλήσεως, οὐχ 
ἀκούοντι, γΡῚ. Εαρ. ΗΘ]. 1262 λέ- 
λείμμαι τῶν ἐν Ἥλλησιν νόμων, 

ἐδ α7.1|5 5 τ1| 73. (ΛΘ ΡῈ νϑΡβ[ 6] 6 π 
λελ. λόγων, ννγο ι" πιϊπάθυ ραν λό- 
γου δοίοδθη Πα, Ζὰ ΓΟ ἢ, 815 
(ἃ55 πη ἢ δηροάσθη Κὔπη- 
6.) Αἴαβ, πὰ Ζ6 116 ΡΟ ΠΏ Δ ]Π1ο}ν, Καηη 
πο χὰ ὅθιι6. βοθη πα νουρᾶϊἢ 
ἴῃ 561η61" Εγαρθ, 0) ἀθὺ' ἀουδπθ 
ΒΟΠ0Π ΠΔΠ6, 5᾽΄0556. [Πηροάα!ά. 
540 [Ὁ Αἰ. αἶρε [Ὁ]Ρὲ, ἀἃ55 ΑἰἸὰ5 

δα οἰπθη 6 ΡῺ ἀδέςα 5855. ὙΡ] 
1 6 ΟΣ 

541. ΠΟΝΙΟν εἶ ἐτεόν γ᾽ 
ἐσσι χαὶ αἵματος ἡμετέροιο. 

545. ὠ Ὡονα, ὙΠ χα 205. - 
» ὁ μους μεγαλοφρονῶν τὴν φύ- 
σιν ὠνόμασε χαὶ τὸ ἔϑος τοῦ γε- 

ἐμός 

“ψεγνηκότος ὅ01}0]. 



ν ! ΑἸΙΑΣ 79 

ΘΗ» - π κ᾿ 

ὠ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, 550 
᾿ 3... 3). )ι ὦ Ν , 2. 50Ἀ 2 , 

τὰ δ᾽ αλλ ὁμοιος" καὶ γένοι ἂν οὐ χαχὸς. 
χαίτοι σε καὶ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν ἔχω, 
ς ’ Ε] 2 Ἁ “ω » ΑΕ ,’ ω 

οϑούῦνεχ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισϑάᾶνει χαχῶν. 
ἐν “τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος, 

Ν , Ν " 

ἕως τὸ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσϑαι μάϑης. ἶ δδὅ 
ὅταν δ᾽ ἵχῃ πρὸς τοῦτο, δεῖ σ᾽ ὅπως πατρὸς . ΕΣ 
δείξεις ἐν ἐχϑροῖς, οἷος ἐξ οἵου ᾽τράφης. 

τέως δὲ κούφοις πνεύμασιν βόσχου, νέαν 
ψυχὴν ἀτάλλων, μητρὶ τῇδε χαρμονγήν. 
οὔτοι σ᾽ ᾿Αχαιῶν, οἶδα, μή τις ὑβρίση 500 
στυγναῖσι λώβαις, οὐδὲ χωρὶς ὄντ᾽ ἐμοῦ. 
τοῖον πυλωρὸν φύλαχα Τεῦχρον ἀμφί σοι 
λείψω, τροφῆς ἄοχνον ἔμστα, κεὶ τανῦν 
τηλωπὸς οἰχνεῖ, δυςμενῶν ϑήραν ἔχων. 

ὅῦ0. Π. 6, 416: Ζεῦ ἄλλοι τε 
ϑεοί, δότε δὴ καὶ τόνδε )ενέσϑαι 
Παῖδ᾽ ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ περ, 
ἀριπρεπέα Τρώεσσιν, ',)δὲ βίην 
τ ἀγαϑόν, καὶ ᾿ἸΙλίου ἴφι ἀνάσ- 
σειν κτλ. ιν. θη. 12, 485. Αι- 
πα Αὐπιον, ἱπάϊο. Γν. 15 ΚΖ ρἐμίο 
δὲ5 ρα}, αἶδρα)" ζογ ,ιγη15. ραΐζ,8. 

5582. χαὶ νῦν, 50ῃ0η δα ἀϊθ 
δον ἄπβο!θ ρΡύβϑβουο εὐτυχία οἷη- 
1. 

ὅὅ4. φρονεῖν μηδέν, μὴ 
ἀντιλαμβάνεσθαι μήτε τῶν ἀγα- 
ϑῶν μήτε τῶν καχῶν 5080]., νρ]. 
ΜΕΊΩ. 2, ὃ πήχυιον ἐπὶ χϑόνον 
ἄνθεσιν ἥβης Ἱερπόμεϑα πρὸς 
ϑεῶν, εἰδότες οὔτε χαχὸν 
Οὐτ᾽ ἀγαϑόν. ΝΕ]. Τ οι. 144 Π᾿ 
ἵπη ἀϊο σἰομ ρ 6 ΑὉΠ ἀβϑιιηρ ἀ65 μη- 
ϑὲν φρονεῖν Δηχυδουϊοι, [ὕρι 850- 
ῬΒΟΚ 5 ἕως τὸ χαίρειν χτλ. Νίηζιι. 
([ὰ ἄθη Βύομουπ ἔοϊβὶ οἴη. ἀρϑρνηρ- 
1160} ἀον ΟΡ οἰ οἰπιη ΠΑ] 81 
Παπάθ ΠΟΘΙ ΟΠ ΠοΙ ον ον8: τὸ μὴ 
φρονεῖν γὰρ κάρτ᾽ ἀνώδυνον χα- 
χόν, νϑ]: 0. Β. 1990.) 

δῦ0. τοῦτο, τὸ φρονεῖν. --- 
δεῖ σε ὅπως δείξεις, αἰϊδοῆο 

Μιβοαηρ ἀονΡ Ροϊάθη ὙΥ ὁηἀπηροη 
δεῖ σε δεῖξαι ἀπά (ὅρα, φρόντιζε) 
“ὅπως δείξεις, ννὶθ. ΡΒ. δὅ δεῖ σ᾽ 
ὅπως ἐχχλέψεις. ἸΚναιϊπο5 Νϑηιθ- 
5152 δεῖ σ᾽ ὅπως ἀλεχερυόνος μη- 
δὲν διοίσεις. 

ὕδ8. χούφοις πνεύμασιν, 
ΒΊΟΝ χαρίθη Ρἤδηζθοη, ἀϊθ ἀπιρο]ὶ 
ἀ16 αἴ σοκΡα [σὺ 510 Θϑη α] θη. 
θη 1ἀΐθη δοῦροιθθ αἷθ ΑΙἸΐθα 
γ6]οθραπάθ Κυδίϊ Ζὰ, ἄαΠ Ὁ αὖραι 
ψυχοτρόφοι, πινοιαὶ ᾿ζωογόνοι, πηά 
2 νᾶ ΒΙΟΝ "105 [ἂν ἀὰ5 ῬΡἢαηΖθη- 
ΡΘΙΟΙ, νβ]. 10 Ομρυβ8. 12, 202 τρε- 
φόμενοι τῇ διηνεκεῖ τοῦ. “πνεύμα-. 
τος ἐπιρροῇ, ἀέρα ὑγρὸν ἕλκον- 
τες, ὥστε νήπιοι "παῖδες. 

δῦ9. μητρὶ τῇδε γαρμο- 
νήν, νΒ]. 510 4 11:6 419 
Καί ποτέ τις εἴπησι .» πατρός γ᾽ 

ὅδε πολλὸν ἀμείνων" Ἐχ πολέ- 
μου ἀνιόντα᾽ φέροι δ᾽ ἕναρα βρο- 
τόεντα Κτεείνας δήιον ἄνϑομ χα- 
θείη δὲ φρένα μήτηρ. Ὠΐεβο 
ννθηϊροη ΥοΡΘ ψνοΡγ θη ΑἸΔ8᾽ 
δλϑρει Ζζιι Τ᾽ΟΚηθ55ᾶ : δ" πηϊοράνποκι 
5616 (οΙ 16. τ πᾶν κ χὰ ὈΙΘΙΡ θη. 

5604. ὙδΙ|. 849... .49. 
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5ρ0ῦ ἀλλ᾽, ἄνδρες ἀσπιστῆρες, ἐνάλιος λεώς, 
ὑμῖν τε κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισχήτετω χάριν, 
κείνῳ τ᾽ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολὴν, ὅτπτως 
τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων 
Τελαμῶνι δείξει μητρὶ τ᾽, Ἐριβοίᾳ λέγω, 

δο ὥς σφιν γένηται γηροβοσχὸς εἰςαεί, 
ἔστ᾽ ἂν μυχοὺς κίχωσι τοῦ κάτω ϑεοῦ. 
χαὶ τἀμὰ τεύχη μήτ᾽ ἀγωνάρχαι τινὲς. 
ϑήσουσ᾽ ᾿ΑΙχαιοῖς, μήϑ᾽ ὃ λυμεὼν ἐμός. 
ἀλλ᾽ 

2 ,’ Ἁ - Ἁ Ν) ’ὔ 

αὐτὸ μοι σὺ, παῖ, λαβὼν, ἐπώνυμον, 

ὅτ Εὐρύσαχες, ἴσχε διὰ πολυρράφου “στρέφων 
πόρπακος, ὃ ἑπτάβοιον ἄρρηκτον σάχος" 

τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεϑάψεται. 
ἀλλ ὡς τάχος τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἤδη δέχου, 
χαὶ δῶμα πάχτου, μηδ᾽ ἐπισχήγους γόους 

ὅ80 δάχρυε, χάρτα τοι φιλοίχτιστον γυνή. 

569. ΨρῚ]. 5006 ἢ΄. ΕΡΙοΙα᾽5. Νά 
υυῖρὰ ποιάν ΠΟ Κ] 1} ΠΡ ν οὐ ΘΒ »6η, 
πὰ 5οῖπο Μαείΐοι" νοὴ Τα ΚΡνοϑ᾽ Μαῖ- 
ἴθ" Ηρβϑίοπο ψνῖθ νοὴ Επ γϑᾶ Κοϑ᾽ 
Μαεῖον ΤοΚαιθϑϑα Ζὶὶ ἀη Ρβομοι θη, 
5. 434. ΕΠΊθοΙα ννὰν οἷπὸ Τοῦ ον 
ἄδς5 ΑἸΚαί!οοβ νὸπ Μοραγα, ὑν ] ἢ 6 
Γιαηάϑοιαῖε ἀἰ6 ΑἸμθπου 15 ἀγὰὶ! 
αἰκίποιι θοιγδομίοίθη, ᾿πάθηι δῖ ἃ]5 
ΓΉΘΙ ἀθν. αίθη ᾿οπῖὰ ἄθιι ΤΊιθβθιιβ 
ππίθυνν ον ἴοι δοννθβθη 56]. 

511. ἔστ᾽ ἄν. Ὁΐο Ηαπάβοιινν. 
μέχρις οὗ οἄδν μ. ἄν. ΑἸ]οΐπ οἷπ- 
τη] νυἱἀδνβίρου ἀθι ἃ φυνοὶ ΥΥ ὃν- 
[6 νΘΡΊΒ 116 παρᾶ ἀον ἀϊτο θη 
Τιαρδάϊο, βοάδηη ἰδ μέχρις Μοὶ 
ἤδη ΤυΆΡΊ ΚΡ. πίοι σου ΠΟ ἢ. 
Ὠάπθ πὰὶ Ηδιιπᾶπη ἔστ᾽ ἄν β6- 
50ΠΡΊ θη, γΘΙοΙν 68 ἀϊθ ΟἸοβϑϑαίονθθη 
ΠΠΊΧΟ μέχρις ἄν τὰ ὀγκΙάρθη ρῆοροῃ. 

ὅ12. μήτε -- μήτε Ἰἴο556 ἄθη 
Οοπ]πηοῖῖν ορνγασίθη. Πὲὰ5 Εἰπμι- 
ΤΠ βίοι ον. ἀθ6ι" ἀἰ ἴδοι Εσννᾶγ- 
ἴππθ, (55 Αἰαβ᾽ Ψουίἄριιηο ΖΙΠ’ 
Ααϑ ηρ Κοιημθη. ννοράθ, νυρὶ. 
ΡμΠ. 715. Θοά. ἢ. 1421 υπὰ Ριη- 
ἀὰν 0]. 1 891. Ῥοοῖ μι νἱϑι!οῖομὶ 

πο ὅπως ΥὟ. 5671 αι ἀϊεθα Ψὸογ- 
θἱπάϊπηρ Ε᾽ηΠιι55. 
ΘᾺ ϑήσουσι, ννΪθ μοὶ Ηοιμο:’ 

Θά. 11, ὅ45ὅ ἔϑηχε πότνια μήτηρ 
αἴ6 ὙΝ αἴθ 465 ΑΘΙΙΠΘι 5. --- λυ- 
μεών, Οάγϑβδβθυβ. 

514. αὐτό, τὸ ἑπτάβοιον σά- 
κος, 11. τ, 2191΄, ννοπᾶοὶ Εὐρυ- 
σάκης "οβαππηὶ ἰδὲ, δ - ΗΟΚΙον 5 
δοἢη ᾿Ιστυάναξ, νοὶ οἷος ἐρύετο 
Ἴλιον Ἕκτωρ. 

511. 11. 0, 418 μὲν κατέκηε σὺν 
ἔντεσι ϑαιάαλέοεδινν ψ8]. 
Οἀ. 11, 14. Πῖϊοι 50116η ἀἷθ γῇ. 
[6 π. 1 στ πη ννοράθη, νν 61} Αἰ θ᾽ 
Γι ομπαιη. π80}} ΘΟΡΠΟΚΙο5. πηἀ ἀ6ι" 
ἄἀομίοπ ϑὅᾶρὸ ἀρθουιασῦρὺ πίοιῦ νϑρ- 
θυαπηΐ νναρά6. 
518 {Ὁ Ναομάθιν ἃ. νοῇ ϑθίπϑη 

ϑοιη6 ΑἸ ΒΟ Ιο ἃ ροποιμηθη, θΘΠΘΙΙ 
οι" Τοκηιοθϑα, ἄθη Καάθθη Ζιὶ 5108 
χὰ ποιμθη, ἀὰ5 Ζ611 πϊηΐθι" ἱππθα 

χὰ 50} Π|6556η πᾷ ποι νον ΑἸΠ6ι" 
Αθρθη Ζὰ διμπιθρη, τνοζιι ἀϊ6 ὟΝ οἱ- 
Ὶ δαν Ζὰ βοποῖδι β6ῖθπ, νβ]. ἔναν. 
Προ. ΕὰΡ. 886 τὸ ϑῆλυ γάρ πως 
μᾶλλον οἰκτρὸν ἀρσένων. 
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πύχαζε ϑᾶσσον. οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ 
ϑρηνεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. 

ΧΟΡΟΣ. 

δέδοιχ᾽ ἀχούων τήνδε τὴν προϑυμίαν. 
οὐ γάρ μὴ ἀρέσκει γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
3 ’ ) υ ,’ , , 

ὦ δέσττοτ᾽ Ατας, τί ποτε δρασείεις φρενί; 

ΑἸΑΣ. 
οἿ - πε σα » ν »- ἢ 

μὴ κρῖνε, μὴ ᾿ξέταζε. σωφρονεῖν καλὸν. 
ΤΕΈΚΜΗΣΣΑ. , 

οἴμ᾽ ὡς ἀϑυμῶ" καί σε πρὸς τοῦ σοῦ τέκνου 
καὶ ϑεῶν ἱχνοῦμαι, μὴ προδοὺς ἥμας γένῃ. 

ΑἸΑΣ. 
2 - ᾿] , 2 ] Α »-»" 

ἄγαν γε λυπεῖς. οὐ κατοισϑ', ἐγὼ ϑεοῖς 
ξ Ψ Α Ρ] -Ὁ ,Γσ. ) ’, ἊΨ» 

ὡς οὐδὲν ἀρχεῖν εἰμ ὀφειλέτης ἕτι; 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

εὔφημα φώνει. 
ΑἸΙΑΣ. 

-Ὁ- 3 ’ , 

τοῖς ἀχούουσιν λέγε. 

ΤΕΈΚΜΗΣΣΑ. 

σὺ δ᾽ οὐχὲ πείσει; 

582. 850 ννϑηΐρ; οἷπ ψιΟΙβο ἀν ἀδλϑ5 ἄτι πιίοὺ Ζα Ὑ ΡΥ ἅ- 
μεὶ ΝΥ υπάθη, ἀΐθ ἀρ η ΠΟΙῸΝ ἀπ. Π6 }" ἂἃπ ἢ 5 ννοράοθδί. Ψ ὶ. 
ϑοιηΐ νου] δηρθη, σὰ Βδηη [ὉΡμ6]ὴ 
(ἡιοατιἐαηιογεέα, 16 ἀρ] ἰοῖθπ ἴῃ 
μθΡοΐβο οι Ζ οἷ} ἀηρονναπάϊ νυν" θη, 
5. Ριμά, Ργίῃ. 8, δῖ, ψο Ομνοη 
Μαποῖθ Με ῖ}ι μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς 
ἀμφέπων, τὰ Απί. 362) ρΡεϊδη 
ἱρὰ, 80. νγθη ες μο ΓΘ ΚΙάαροπ ππά 
Φαϊημιθρα ἴῃ δοϊβιρον Νοῖ. (Βα 
πήματι νιν ἄϊιπθη ἀϊ6 0} 0] 16 πη ἀπο] 
τραύματι!) 

89. προϑυμία ἴον δὰ Γρ 6- 
ναί διιϊαπα πη, » 509} 674 η- 
ἐΐα. 

806. Απι. 399 χρῦνε κἀξέλεγχε. 
-- Προκίον Ζὰ ΑπαΡοι Δ Ο}}0 Ι. 0, 
490 ἀλλ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ 
αὐτῆς ἔργα κόμιζε Π 

ὕὅ88. προδοὺς ἥμας γένῃ, 

ΡΠ]. 119 μὴ ἐμὲ κτείνας γένῃ. 0. 
Ἡ. 981. 

589. Αι! Τοκιιοϑϑθαβ Βαϑομννῦ- 
ταὰπρ πρὸς ϑεῶν οΥννϊοάονε Αἷδᾶϑ5, 
ἀϊὸ Απναϊπηρ ἀν ἀδίίϊοι" 56] πη- 
ἢ, ἀὰ 6" ποθ πηθ]" ἴῃ ᾿ΠΓῸΡ 
δον] 4, ̓πηθης ποι πη 8 νυ ῬΗΙΟΣ- 
ἴθ. 56ὶ, ἀδὺ Ῥοκιμοδδὰ θοἰαδίθιθη. 
Εν πιοίηϊ, χάρις χάριν τίκτει, αἷς 
αὐιΐον πάϊθη 16 {ΠΡ ΟΡΘΘῊ 5. 1 π 
νΘΡΪαθ86η, 5. 451, Ὑνθϑ588}} ἰ᾿γα 
Ποομπαηρ δυΐροιθοθ. ἤάποΡ ΤΓοκ- 
ποθ: εὔφημα φώνει, τοάε 
Ὠῖοιὺ βοῖ.]05. 

592. ]. 1101. Εὰν. Πδορο. ΕῸΓ. 
118 Τπδβθιιβ εὔφημα φώνει. 
Δμρ γοπ βουλομένοισιν ἐπαγ- 
γέλλει. 

δῦ 

90 
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ΑἸΑΣ. 

πόλλ᾽ ἄγαν ἤδη ϑροεῖς. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ταρβῶ γὰρ, ὥναξ. 

ΑἸΑΣ. 

οὐ ξυνέρξεϑ᾽ ὡς τάχος; 
ΤῈΚΜΗΣΣΑ. 

πρὸς ϑεῶν, μαλάσσου. 
ΑἸΑΣ. 

μῶραὰά μοι δοχεῖς φρονεῖν, 
5 2 Ν Εν 2, ,ὔ -" ὅ90 εἰ τοὐμὸν ἦϑος ἄρτι παιδεύειν νοεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ ἅ. 

Ὃ χλεινὰ Σαλαμίς, σὺ μέν στου ναίεις ἁλίπλαχτος εὐδαίμων, 
πᾶσιν περίφαντος ἀεί" 

θ00 ἐγὼ δ᾽ ὃ τλάμων παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος 
Ἰδαῖα μίμνων λειμώνια τιίσε᾽, ἀλγέων 

ὅ98. ξυνέρξεϑ'᾽; ἀποχλείσετε, 
5850 61" Ζ θη Π΄ΊΘπθΡη. οὐον 9)16- 
ΠΟΡΪΏΠΘπ, 416 ἴῃ 56 1η6 1 οὐδὺ ἀδὺΡ 
Γοκθδϑα Νάπο 5ἰπά. 

ὅ9ῦ6. ἄρτι, ἐξαχμάσαντος τοῦ 
καιροῦ, 6: ποῦ, ΨῸ 68 
Ἰάηρϑι σὰ βρᾶν 158} πηὰ πηθῖη (πὰ- 
ΓΆΚίΘυ οἰπιηὰ] ἴδϑὺ 5068}. 

5890 ---6θ40. Θ᾽ 5165 διιδαβιμοη. 
9.6" ΟΠο᾽ ῥγΡοῖδῦ 8616 [ΡΙΘ ΠΟ Π6 
δία. ο᾽ ἄσκ] οι, νυ θη ον" Π0Η- 
ΠῸΠΡΒΙΟ5. ΒΟΠῸΠ ἴἢ5 ΖΘ ηΐθ {8} ἀϊθ 
Μάη ἀθ5 Κυϊθροβ βϑϑίθῃο : ἄδζΖιι 
Κοιηηθ. 7θ χὺ οἷπθ ΠΟῸΪ 50 Π  ΘΡΘΡΘ 
Νοιὴ ἄυγοι ἀἴθὸ Κυδηκιδὶῦ βοὶηθ5 
(ἀο θα, ἀἴ6. 50] ΠΟΙ" 561 ἃ]5 
4ἀον Τοά. ΑΡῸΡ 
δὰ Βα] ΔΙ}15 "6 (6 Καηάθ νοη 
ἀἸόβθιῃ ΝΜ 55 ΘΘΟΠΟΚ, 6 ποο} Κοὶ- 
Π65 ἀἂ5 ἤᾶδι5 46" Αἰακίάθη ορ]θῦῦ 
πᾶῦ6, αι Σ ΘΙ ΖΙ ΘΊ}6 ΙΝ. 50}}0]. 
Ὁπόταν δυςχερές τι ἀπαντᾷ τοῖς 
ἀφεστῶσι τῆς οἰχείας, μαχαρίξειν 

εἰώϑασι τὰς πατρίδας. 
5917. ἁλίπλακχτος (ΔΟΒΟΠΥ]8 

πθηηΐ ϑ8] δ 65. 807 ϑαλασσό- 

μα] ἃ ννοῦάθ Δ0]}- 

πληχτος νῆσος ΑἸαντος) 50}}16 55} 
510}. ἃ15 Ἰοθὰ]05 Ρυδαϊκαῦ θὴρ ἂπ 
ναίεις (χὰ 857), ννᾶμνγοπὰ εὐδαίμων 
Ηδυριρνάαικαι ἰδὲ: 9)ὰ νοὶιηϑ.- 
ΟΝ] τη ἀονΡ ΜΘ ΟΡ ἀπάπηβ 
δ] Κ56119. Κ6]. 1408. 

ὅ99. ΑΠΔΟΙ ΟΠ 5.150} ἀδηκὶ 80- 
ῬΠΟΚΙΟ5. ἂῃ ἄθη ἄπρο! ἄθη ϑΘ6βῖθρ᾽ 
ϑοννοηηθηθη Πα] ἀν [η56]. 

6000. παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρό- 
γος (45 ΖΘ μη 16 ΦΆΠ ΠΡ 390 
ἡμῖν εἴνατός ἐστι περιτροπέων 
ἐνιαυτός Ἔνθϑαδε μιμνόντεσσιν) 
νά, νῦῖρ ἅμπη!τοιο ΥΥ̓ ἐπαιπιηρ θη, 
δ 2 Δάν ον" 1150} θομαπάο])ι, τε 
ἐκ πολλοῦ χρόνου. Ῥ]"]. 49] ὃν 
δὴ παλαιὰ ἐξ ὅτου δέδοιχ ἐγώ; 
00} ἴῃ ΡῬΡοδὰ ἐρᾷ πολὺς ἐξ ου 
χοόνος, ὁὺ πολὺς χρόνος ἐξ οὐ 
ἦλϑεν, δὰ Απὶϊ. 1078. 

ΘΟΊ1 [Ὁ ὅο Κἰαν ἀον ἀθβϑθηβαίζ Ζιὶ 
ἀοι" ΠΡ] ἀ]Π θη. Πὰμθ ἀθ ΠΟΙ δι ἢ 
ἄοη ἀράδηκοη [ὉΡ ΘΙ : ,.10} ΑΡΠΙΘΙ 
ἀαρορθὴ ΒαΡΡ6᾽ 5000) ἰᾶηρὸ Ζεὶν 
ΠΟΙ πη 5105 δα ἀθη ΤῊΝ γγ1- 
ΒοΠΡΓαη46. ΤΙΡΟ] 5. ἃι5““, 50. τιη5]- 



ΑἸΑΣ. 

2 ᾽ὔ 3. ΜΟῚ -᾿ 

ἀνήριϑμος αἵὲξν εὐνῶμαι 

δοόσῳ τρυχόμενος, 
Ἅ 2 » 232 5») 

χαχὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων 
ἔτι μέ ποτ᾽ ἀνύσειν 

γα 

τὸν ἀπότροπον αἴδηλον “4ιδαν. ὙΠ 
᾿Αντιστροφὴ ά. 

χαί μοι δυςϑεράπευτος Αἴας ξύνεστιν ἔφεδρος, ὦμοι μοι, 610 
, , ’ - 

ϑείᾳ μανίᾳ ξύναυλος 
ὃν ἐξεϊτέμψω πρὶν δή ποτε ϑουρίῳ 

ΟΠον ἰδὲ ἀϊο Ηθυβίθ]αηρ ἀν ἴῃ ἄθ πα 
ΘυοΙΙθπ βίαν Κ' ψΘΡΒΟΠΓΙΘθΘηΘη  ΟΓΙΘ: 
᾿ϑαίᾳ μέμνων (8001. μίμνω) λει- 
μωνία ποίαν μήλων ἄν. αἰὲν εὑ- 
γνώμᾳ (ϑ61}01., [μᾶυγ΄. Α. ἀπά Ρᾶγ. Α 
εὐνόμῳ) χρόνῳ τρυχόμενος. Ναοὶι 
ἄθιη Ποιηθυ ϑο θη πίσεα ποιήεντα 
μα 6 ἴοῖι λειμώνια πίσεα νοΥϑαολί: 
ἀονΡ (πον, νοῦ ἄθνΡ Νᾷβϑθο ἀθν ΝΙθ- 
ἀδναπρ ο᾽ ΘΙ ο βαιη προ ο θη, ΠΔ1 
ἴδ διαηά ννῖ6 δἰπθὴὶ πονῶς, ἄἀαϊον 
ΗΝ ψξιν ΘΌΠῚ ἀδοι8. ᾶπῃ γΘΡΡ. 

γέων ἀνήριϑμος (οάον ἄ- 
9. ων ἄἂν.), Ῥο»»οίτειϊδ, αθγ" 4715 υ6- 
φαΐμ5, το ἘΠ. 291 ἀνήριϑμος ϑρή- 
νων, Τγαοῖι. 240 ἡμερῶν, πὰ 0. 
Π. 119. δίαι6 ἀονΡ ας. μέίμνω 
- εὐνώμᾳ παϊο΄ ἴοι ΒΕΓ Ρ κ5 διῦοκ- 
Πο6 Επιάϊ. ἃπι δΘποιηπιθη, 4α εὐνώ- 
μᾷ ὐκινήτῳ 5160} αἴομῦ ορκΙἄγθη 
Ιᾶβϑοι πὰ ἀὰθ Ῥαρθο. Πβρδνρ]ἴονὶ 
ἰδ: εὐνῶμαιει, κεῖμαι, αὐλίζομαι, 
ν 0. (Ὁ. ͵1500.. Βπά ΠΝ αὐ [6 
πϑοῃ παλ. ἀφ᾽. οὗ χρόνος κπἰοβὶ 
ψἰοἀθρκθιγθη χῸ ὄν ῳ τρυχ., νγ685- 
1.41} 1 δρόσῳ ΟΣ νὰ 6, 
ψ 1... 1200:-Ἐ; κεῖμαι ἀεὶ πυχιναῖς 
δρόσοις τεγγόμενος κόμας. ΑΘ56}.. 
Αρδηι. 8520. 559 {{,, νψγο ἀον Ηδτο]ά 
ΚΙαρι: Εὐναὶ γὰρ ἦσαν δηΐων 
πρὸς τείχεσιν - Ἔξ οὐρανοῦ δὲ 
χἀπὸ γῆς λειμωνίαι Δρόσοι 
κατεψέχαζον, ἔμπεδον σίνος Ἐ- 
σϑημάτων, τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 
(Ηδυ πάθη. μὰς Ζυϊοισί γΘι μα οι 
Ἰδαῖα μίμνω λειμώνια κῆ λ' ἂμ ύ- 
νων, ΒεΡεκ Ἰϑᾷ δι (νοι Ἰδηίς) 
μίμνων χειμῶνι. πόᾳ τε υἱὰ 

τηἰ Ηοτη. μηνῶν ἄν. ἘΠ γρῖ- 
δ᾽ ἴοι ἈΒΙᾶΠ05 "οΐ Ῥᾶιβ. 4, 11,6 
ἐστρατόωντο Χείματά τε ποίας τε 
δύω καὶ εἴχοσι πάσας.) 

θ6006. 8610]. Οὐδὲν ἀγαϑὸν προς- 
δοκῶν, ἀλλὰ χαχῶς τελευτήσειν ἐ ἐν 
τῷ πολέμῳ ἐλπίζων. Μὶι ἀνύ-" 
σειν νε]. 0. (ἃ. 1662. Απηϊ. 805- 
-- ΠῖΊ΄᾽ΆὋΘ ππρονν μη] 6 ϑγηίᾶχ 4685 
αοοι5. οὐέην ἴηι. θ61 φ᾽θιοθιὰ 58}}- 
76οῖθ,. ἀὰ5 δ᾽ οἰ οἰιβᾶιη ἃιι5. δίοι οΓ- 
δαβίνι ὑπαὶ 5108} 415 οἷπ νοὶ ὅ50}- 
͵6οῖ νϑυβοιθάθηθα ΟΡ) οὺ θοίλδο}- 
ἴοῖ, ᾶὶ ΒόρθΟ ΚΙ 5. ποοὶ ΕἸ]. θ8ὅ. 471 
ϑοχῶ με τολμήσειν πη Τδοιι. 106 
ὁρῶ δέ μ ἔργον δεινὸν ἐξειργα- 
σμένην. 

θ08β. ἀΐδηλος Αἵδας, ἅδον 
πηι! 16, ἀπηκ]ο. ΒοΙ ΟὟ ὃγ- 
[6 ρ]θίοιιθα ϑιαιηθ5 (Δ δης) νοῦ- 
ναηάθη, 16 αηιοοηα αρηιοοητέίαδξ αὶ. 
ἃ. Ζι. ᾿Απὶ. ὅ02. Κρ]. φὰ 0. Ἐ. τῦ. 

609 ἢ. Ζὰ ἄθη νιθίθη Κἄιῃηρίδεη, 
ἀ16. 16} θΙ56Ρ. θοβίαπάθη, Κοιμμη 
πΠ ΠΟΟΪ οἷθ ΠΘΙΙΟΙ, 50 ΠΝ ΘΡΟΙΟΙ 
τ Αἴᾶ5, ἄθδθιῃ) βοῆννθι" σι Παπαᾶἃ- 
θοπάθη (γ 8]. 910), ἄον ἴὰ Ὑγαβη- 
δίηη ν ΓΘ πη δύ. 

611. ξύναυλος, συνοικῶν, συν- 
ών, συζυγείς. ΞΕ ϑείᾳ, ψ16 186 
ἤχοι γὰρ ἂν ϑεία νόσος. 

θ12. ἐξεπέμψψω. )ὰ5 Μοάϊυμ 
(ν65}]. 6417) ἄϑϑι ϑα]δμιῖα. πὶ ΒαΒ 6 
56 1165 ΑΙὰ5. τη6η50}}Π0} ΤῊΘΙ] πρἢ- 
16. -- πρὲν δή ποτε, ἀἱἱ αἴδ6 
ἰδηρὸ Ζοι} χὰ θοΖοίοιπθη, ἄδμη! 6 
ἄθιη ἢομ. εἴ ποτ᾽ ἔην γε, νεῖ. 
1990. ΖΘ. Οὐ 4949. 
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- 2 “- 5 : χρατοῦντ᾽ ἐν “ρει" νῦν δ᾽ αὖ φρενὸς οἰοβώτας 
οἱ φίλοις μέγα πένϑος εὕρηται. 

τὰ πρὶν δ᾽ ἔργα χεροῖν 
μεγίστας ἀρετᾶς 

θ20 ἄφιλα παρ᾽ ἀφίλοις 
ἔπεσ ἔπεσε μελέοις :“ τρείδαις. 

Στροφὴ β΄. 
δῚ “ Α 5 [4 ’ θῇ που παλαιᾷ μὲν ἔντροφος ἁμέρᾳ 

ο)δ λευχῷ τὲ γήραι μάτηρ νιν ὅταν νοσοῦντα 
φρεγομόρως ἀχούσῃ, 

2, ΒΡ. 

αἵλινον αἴλινον, 

οὐδ᾽ οἰχτρᾶς γόον ὄρνιϑος ἀηδοῦς 
θϑοῆσει δύςμορος, ἀλλ᾽ ὀξυτόνους μὲν ὠδὰς 

ϑρηνήσει, χερόπληχτοι δ᾽ 

2 ; 

οἱοβωτας, 014. φρενὸς 
δυῦ δ η 5816 5ΘΟΙΏΘη ὅ΄1ΠπΠῃ 

γεοιάο Γἀβγοπ ἄ, ἰηϑοΐίθρη Αἰᾶ5. 
ννἷθ οἷπ Κρᾶηκοβ ὙΥ οἰ Δι  . νὸη 
56 1061} {Προ θα ηρ 510}. ὑΡθηηΐ ἀπ ἴῃ 
56 ]ῆθ ἃΡ5ΟΠἀθΡ] ΘΟ 6 ᾿ν ἃ] 51Πη} 6 ἢ 
ον Β ΘΠ] η θη ΠΟΥ 5 ἢ νν ΟΠ, οἢη6 
ΓΡΘα μα] 1 ΟΠ 6." Ζυγθἀ6 Ζι «ρθη. γρει. 
640. 1. 0, 201 Ἤτοι ὃ χὰπ πεδίον 
τὸ ᾿ἡλήιον οἷος ἀλᾶτο, Ὃν ϑυμὸν 
κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλε: 
είνων. --- ΟΡ ΊΘΙο. ἀ16 ΤΡ ννα 
ΨΟΡΊθΟΙ ἰδὲ, Ἰώδη ἄἀθον ΟἸνον ἀοοῖι 
ποῖ νοη μανία, νν6}} Αἰᾶ5. 510}} 
Π0ΟΪ. πἰοῦ! νοὴ ἈδΔ0}- πη Μογάρο- 
ἀδηκθη ὑπ ρο βυθοῦ ΟΡ ΡΠ 
ἴγϑι τῃδομθη Κᾶηη. 

θ18. εὕρηται, γεγένηται. 
616. ἔργα χεροῖν, δ]οἰοἸ5απὶ 

οἷα ον, χειρουργήματα. 

621. ἔπεσε, ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐστὶ 
παρὰ τοῖς ᾿Αἀτρείδαις. ϑ6}01. ΥΙΪ. 
924. 

022. παλαιᾷ ἔντρ. (ἐνοῦσα, 
0. (. 1562. νεῖ. 639 σύντροφρος) 
ἁμέρᾳ, νὶὸ ὅ08 πολλῶν ἐτῶν 
χληροῦχος, ἃ. 1}. πολυετής. 500. 
(. 1215 αἱ μακραὶ ἁμέραι, ἀδ58 
Ἰᾶηδοὸ Μοηβομ θη] θη, ννΪδ 

νέος ἡμέρα --- νεότης ἘΠῚ, Ιοπ 
120. 

θ25. λευκῷ τε γήραι, λευ- 
καίνοντι τὰς τρίχας, δαπο 5θηΐο. 
θὰ5 Πιδηάβοιν 6 δέ 5ιαϊς τε 
νν ἂρο ΠῸ} ΠΟ 5110},, νη οἰπ΄ Ζυν 6 ]- 
ἴ65. ῬγἄαϊΚαὶ οἰπινᾶϊθ, οὗννα λευκὰ 
δὲ γήραι, νἶθ Εαν. Ηθγο, ΒῸΡ. 910 
λευχὰ γήραι σώματα. 

621. Π΄1Ά6 Μυϊίοι" νυ ρὰ ηἴοῖς οἷα 
58 ηἸΚ]ᾶρ θη 65, βομ6]Ζθηάθ5 [2168 
ἀθν ΝδΟΒ σ 4} (ΕἸ. 1417 6.} ἀπβιμπα- 
Ἰη6η, 8οηπάθνη αἵλινον αἴλινον 6᾽- 
56] 6ὴ Ιᾶθ55θὴ πὲ πὰ νυν] άθη 
ΘΒ 6 ΡΖ (16 ΒΡιιδὲ βίοι Ζθυβο ρθη, 
ἀὰς Ηδδν χουγδιίθη, νρ]. ΕἸ]. 88 
Μὶὲ αἴλινον αἴλινον νὴ ἀϊθ 
50 6 ΡΖ] 10} 6 Τ᾽ οἀ τη Κ]ρ᾽6 4116 μι) θ ἴῃ, 
ἄἀλπη ἴῃ ἀὀδθηβαΐζο Ζὰ ἄθμ γόος 
ἀηδόνειος πὐόμτ ἢ, θυ. 6 ἀδν 
ΒΟΥ ΟΡΘ ΘΟ ΓΖ ἀυγοῃ ὀξυτ. ὠδαί 
Νδζϑίομποι, νρῖ. Αυΐ. 423. 80. θηϊ- 
ϑδῃ} οἶπθ μοὶ ϑόρῇοκ]θθ πἰομῦ 56]- 
ἴθπθ ἀορρϑιίίθ ἀροάοϑβὶβ, νυβὶ. 840. 
1114. Ο. 6α. 91. 259. 715. ΡΗΠ].. 
209. Ο. ἢ. 338. Ἀπΐ. 468. 

029. ἀηδοῦς, νὶδ νοὶ 80]1- 
56ῃΠ6η ἀηδώ, ἀπ α Ζζι οἰχερᾶς 
ὄρνιϑος, νβ]. ϑὴρ λέων, ἔν. (διηΐο. 
2 ὄρνις πέρδιξ. 
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δοῦπτοι χαὶ πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας. 
ἀακολόκυα γον β΄. 

κρέσσων γὰρ “Ἅιδᾳ κεὐϑὼν ὃ νοσῶν μάταν, 
ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων γενεᾶς ἄριστος 
πολυττόνων :“χαιῶν, 

οὐκ ἔτι συντρόφοις 
2 - »ὕ 2 » Ἀπ Δ) Ν ς - 

ὀργαῖς ἕμπέεδος, ἀλλ᾽ ἐκτὸς ὁμιλεῖ. 
ὦ τλάμων πάτερ, οἵαν σε μένει πυϑέσϑαι 
παιδὸς δύῤφορον ἄταν, 

ἂν οὔπω τις ἔϑρειψεν 

ὅθ «Αἰαχιδᾶν ἄτερϑε τοῦδε. 
ΑἸΑΣ. 

“Ζπανϑ᾽ ὃ μαχρὸς κἀναρίϑμητος χρόνος 
φύει τ᾽ ἄδηλα χαὶ φανέντα χρύπτεται" 

2 2) Ξ.) ΤῸ γ ’ὔ 2 2 ς , 

χοῦχ ἕστ᾽ ἀξλτῖτον ουδέν, ἀλλ αλίσχεταν 

634. ἄμυγμα χαίτας, ἀπὸ 
κοινοῦ σὰ ἄθηκθη πεσεῖται ἐν τῇ 
κεφαλῇ, »»ἱὶθ ἃὺ8 χαίτη ΠΕΡνΟΙ" δομΐ. 
γει!. 10. 

085. Π᾽6 ρυθῖδ Μυϊ ον νυ ᾶραθ, 
τηϑῖηΐ "δά θαϊδαμ) ἀν ἄθη Εἰ 56 }}}155 
465 Αἰὰς. ποοῖι πἰοθῦ θυ κοπηθηᾶθ 
(μοῦ, ἴον ἄθη Τοά ἀθ5 ϑόῆηδ5 
415 ἄθῃ ΝΥ ἀιηβίπη γΘΡΩΘηθη. Πθηη 
ὃ νοσῶν μάτην ἰδ, νῖο 02 νοσῶν 
φρενομόρως, ἀον αμηβίη- 
πἶρ6. 5]. Αγὶδί, Ραο. 9ὅ 7 πέ- 
τει; τί μάτην οὐχ ὑγιαίνεις ; --- 
16 νορθι πάπας; κρέσσων (30 μδυΓ. 
Α ᾿5βἰαϊξ χρείσσων) ὃ κεύϑων ἐστίν 
νῖ Ὁ. ἢ. 1808 χρείσσων ἦσϑα 
μηχέτ᾽ ὧν ἢ ζῶν τυφλός. ΝΕ]. 10. 
Κνᾶρον αν. 61, ὅ. Α. 8. --- Αἴδᾳ 
κεύϑων (11. 23, 244 εἰςόχεν αὖ- 
τὸς ἐγὼν 4ἴδι χεύϑωμαι), πἰίομὶ 
ἀπ Π δά δ65, ϑοπάθυῃ ἀδθ ἤ δ ο5 
νου Γ4116π, ν 6 970 ϑεοῖς τέ- 
ϑνηχεν. ἘΆ]ΚΟΙ, Ε]ΠΙ 516 Ὺ παρ᾽ Αἵδᾳ. 

0380θ.{. ἥχων, γενόμενος, ὦν, 
ἄσοι εεἷν Ηΐηνν οἴδαπρ ἀὰ} ἄθπ Ζις 
πδὸ}ῖ ΤΓο]α, νϑ]. ῬΙΙ]. 130. 

θ45. ἀδννδμη] οι ἔϑρεψεν α ἰών. 
16 Ὑογθοϑϑουηρ ΒΟΓΡΚ5. δομοηὶ 

ἄυνο ἀϊθ δ. ο] θη ᾿δϑίδιϊρι Ζὰ 
ννογάοη; τοιαύτην ἄτην, οἵαν οὐ- 
δεὶς πέπονθεν τῶν Αἰακιδῶν; 
ἔϑρεψεν ἱρὰ ἀυγο]ῖ ἔσχεν (503) 
ΘΡΚΙᾶγρι. 4ἴοι Αἰακίδαι, σὰ 
989. ἢν ἀδάδηκθ ἴῃ ἀδὺ φοινῦμη- 
ΠΟ θη Εδϑϑαηρ ἰδὺ 50] 16, [{6}}61" 
ΑΙὰ5. δἃ]5 Αἰακιάθη ΕἸη]. 1. 

0406. ΠὸΡ Αηΐαηρ ἄθν Ἀθᾶὰθ ἰδὲ 
ἄἀον Βοϑομοιά δυῖ Τ Κη θ558᾽5. πῖοῆς 
νυ ΡΚαηρ5]05 δΘΡ] 6 Θη65 50}]ι55- 
ὙνΟἹ 594 πρὸς ϑεῶν, μαλάσσου. 

6041. φύει τ᾿ ἄϑηλα ἰϑῖ πὺν 
ἄἀοι" οΠ] ]5ιᾷηα!ρ κοῦ ννορθη ΠϊηΖιιρθ- 
δοίζί, νυν ᾶμθηα 65 νυ θϑθη! ἢ). ΠΕ 
αι ἀὰθ χυννοῖίο ΟαἸιοὰ (114) δη- 
Κοιηπιῖ, ν8]. 101]. ΡΠ]. 1444. 16 
ΘΟρυ]αινο “ὙειΡίπάπης ἴμ οΟΙΠρΓἃ- 
ἄνθη ὅϑ΄1ηη6 (ὥσπερ οὕτω) 
ννϊθ Δηΐ. 1112 αὐτός τ᾽ ἔδησα καὶ 
παρὼν ἐκλύσομαι. κρύπτε- 
ται, νῖν δῦ ἰὴ ΒΘ ὴ 5 60}}00 58» 
νἘ]. 'ΓΓδοῖ.. 474 αὰ. χη} ἀθιη Μοάϊυηι 
ουθθη 612, 172, 1576, Ο. Ἦ. 1021. 

θ48. ΑΡΟΙ]ΟΟΝ5. ἔτ. 69 -Χρημά- 
των ἄελπτόν ἐστιν οὐδὲν οὐδ᾽ 
ἀπώμοτον. ΧΕ]. Δηϊ. 388. 

090 

840 

04 
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χὠ δεινὸς ὅρχος χαΐ περισχελεῖς φρένες. 
θδθχαγὼ γάρ, ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε, 

βαφῇ σίδηρος ὡς ἐϑηλύνϑην στόμα 
πρὸς τῆςδε τῆς γυναιχός" οἰχτείρω δὲ νιν 
χήραν παρ᾽ ἐχϑροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν. 
ἀλλ εἶμι πρός τε λουτρὰ χαὶ πταραχτίους 

θδδ λδειμῶνας, ὡς ἂν λύμαϑ' ἁγνίσας ἐμὰ 
μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι ϑεᾶς" 
μολών τε χῶρον ἕνϑ᾽ ἂν ἀστιβῆ χίχω, 
χρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμὸν, ἔχϑιστον βελῶν, 
γαίας ὀρύξας ἔνϑα μή τις ὄψεται" 

049. ὁ δεινὸς ὅρκος, ΜὶΘ 
Αἰὰ5. 516} ἰχον ΒΟ ΟΡ ὴ Παί[6 Ζα 5.6 }- 
Ῥει; χαϊ περισκελεῖς φρέ- 
ν»νες, αἱ ἄγαν σκληραὶ ψυχαί, ν»ἱο 
ΟΡ 516 ἄδθῃ ϑϑίπθη βορθηῖθο" δ6- 
Ζθἰβὶ μαϊίθ. θυον ἄθη πθίδρίιο- 
ὐτῆδα ἀδΡργδιιοῖ νοη περισχελεῖς, 
6] 65. οἰ ρθη! οι νοη βρρῦάθπη Εἰϊ- 
560π β βαρ} νυϊρὰ (Δπιῖρ. 414 σίδη- 
ρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισχελῆ 
ϑραυσϑέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ 
ἂν εἰςίδοις), νεῖν ἀν Γο]ροπάο Νον- 
Βοῖοι γ ΡΒ ΡΘΙΙΘΙ. ἈΝ: 8]. 190. τ08. 

θῦ0. τὰ δείν᾽ ἐχαρτέρουν, 
πδιμ! ὁ ἔπη λέγειν (ν8]. σὰ Αηϊ. 
1247), 415. ἴθ Τ᾽ οκιηοϑϑὰ θά βοΙ 8η- 
1|1655 ππὰ νοϑιπαιηῦ 5ἰθρ θη Ζὰ νν0]- 
Ἰθη οὐκιᾶνια, νρὶ]. 8512 απὰ 1226; 
τότε, νου π, ννοϊδί, ννῖθ ἔμι6 
ὰν οἰΐπι, δα] ἀϊθ ἄδθιν (πον ἀπά 
ἄον Τοκιμθϑϑθα ον ϑϑίθη Αθιι556- 
γιησοη πη. ΝΟ]. 1240. 1577. Αηι. 
957. ἘΠΕ 18. 

01. ἐϑηλύνθϑην στόμα 
(αοίθη}},., ἈὈ11π πιπᾶάνν οί ρ6- 
υνογράθη, ἴμὶ (ἀδροηβαίζθ χὰ ἄθη 
δεινὰ ἔπη, νδ]. Τγασι. 1116 ὁέξῦ- 
αν στόμα, πὰ 0. (. 194. Ὀίδβο 
Ερννοἰομαπηρ ἀπγοὶ Τ᾽ ΟΚιηο 555. {1π- 
5 Ζυλροάθη. υυνἱρὰ νϑρρ ἢ μ θα. αἰ 
ἄἀου" Γυϑϑομαης ΟΡ  ἀπίθη, 5] αν ῖ- 
ϑθη ΕἸβθηβ ἴῃ [οὐ ροη. δα} )5ιδηΖθη, 
ννἶο Ο6], ὑπ ἀΐο παιάν! ϑρνὸ- 

6060 ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ “Διδης τε σῳζόντων χάτω. 

ἀἰρκοῖῦ χὰ τηἄϑβίσθη, ἄθηι ϑρυηρθη 
νογΖαθ υροη ἀπὰ ἀὰ5 ΜοίΔ}} [ἀν 416 
ΤΟΡΘΚ ππὰ ἀὰ ΤΡΘΙθθη. βομμοῖ- 
ἀρ Ζὰ ἸηΔ ΟΊ θη. ΘΒ ΠΟΙ  Ἰαῖο 
ϑίδαι 3, 8114 τὸ ϑυμοειδὲς ὥσπερ 
σίδηρον ἐμάλαξε καὶ χρήσιμον ἐξ 
ἀχρήστου καὶ σκληροῦ ἐποίησεν. 

089. Πὲν "εὶ οἰχτείρω 56]16πὸ 
[ηΠηῖἰν ἰδὲ ρον ἢ], νν 61} Αἰὰ5. αἴθ 
δοίηθη τ αν, γΘΡΙΆθ56η Ζὶι ὙγῸ]] θη 
γορρίοθῦ; λιπών νυῦρἀο ϑᾶρϑθη, δι} 
γΘΡ]Ά556. 516 ποῦς οἶπὸ ΜΙΕοΙά. 
ψΕ]. ἤομι. Θ4. 20, 202 Ζεῦ, οὐκ 
ἐλεαίρεις ἄνδρας μισγέμεναι κακό- 
τητι. ἈἈΘμηΠοῦ νουθπάρι Ἠομοῦ 
μισεῖν ἀπὰ στυγεῖν πὴ ἄδιῃ [πῇ- 
αἰν, ν6]. ἢ]. 1; 186. 17, 212. 

054. δπηῦπηροη [ὉΡάθΡη ΠίΘ556η- 
465. οὐθν 0.6}}- Ὁ 556 Οὐοι' Δι ἢ 
ἀὰ5 Μϑου: ἄδπη ϑάλασσα χλύζει 
πάντα τἀνϑρώπων χαχά Ἐπγ. Τρ}!. 
Ταῦν. 1161: ΑἸΡΙ χιι Οὐς 160: 
ΠΟ ΘΊΘΗΣ , 

θῦὅ8. ἔγχος, διαάέίις, νῖθ 
905. 287. 907. 16 πἀπμ6]]Πρ6 Μογά- 
νυ Π νου μα ῦ 6. ΜΘ ἰάβοη γῸΡ 
ἄον ΚΙΡΚΘ κωπῆεν μέγα φάσγα- 
γον ἐν χϑονὶ πήξας ΘΙ βο δίς, ῳᾧ- 
περ τ᾿ Αἰήταο πάϊν κτάνεν Αροΐ!. 
ἈΠοά. 4, 090. ΜΙ]. 8117|ὴη)Ὲ. 

689. γαέας ν0}}. τἰν ἔνϑα, νν]6 
Ηδοροά. 1, 1038 τῆς χώρης οἰκῆσαι 
ὅχου βούλονται. 
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δ. ν Ν ἊΣ πα ττκν . ΑἾ Ὑ} ὑ 75» , 
ἔγὼω γὰρ ἐξ οὐ χειρὶ τοῦτ ἐδεξάμην 
παρ᾽ ἝἭχτορος δώρημα δυςμενεστάτου, 

ΒΩ , : 
οὕπτω τι χεδνὸν ἔσχον ᾿Αργείων πάρα. 
2 ἀρ δοὶς Ὁ 2 δ ς -- , 

ἀλλ ἕστ ἀληϑὴς ἡ βροτῶν παροιμία, 
ο- ΒΩ ω 

ἐχϑρῶν ἀδωρα δῶρα κοὺχ ὀνήσιμα. 
᾿ Ν Ἁ Ν , Ν - 

τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσϑα μὲν ϑεοῖς 
Μπρτς 

εἰχειν, μαϑησόμεσθϑα δ᾽ ᾿Ατρείδας σέβειν. 
2) 

ἀρχοντές εἰσιν, ὥσϑ᾽ ὑπειχτέον. τί μή; 
χαὶ γὰρ τὰ δεινὰ χαὶ τὰ καρτερώτατα 
τιμαῖς ὑπεείχει" τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς 
χειμῶνες ἐχχωροῦσιν εὐχάρπῳ ϑέρει" 
ἐξίσταται δὲ νυχτὸς αἰανῆς χύχλος 

-Ὡω Γ - ’, 3 ,ὔ , "Ἄ 

τῇ λευχοτεώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν 
»" 3 ᾽ὔ 7 ἐᾷ 

«δεινῶν τ ἀημαὰ τινευμάτων ἐχοίμισξε 

661.“ Υ8]. 8117. 
066. 56]. ᾿Ἐπιφϑόνως ἔφρα- 

σεν, ἐν εἰρωνείᾳ “ἀντιστρέψας τὴν 

λέξιν " ἔδει γὰρ εἰπεῖν ϑεοὺς μὲν 
σέβειν, εἴχειν δὲ τρείϑαις, 
νυ 008 ὑπειχτέον. Ινοηΐθ [ἰθρὶ 
ἀοῖ πὶ ΡΙαΓαΙ εἰσόμεσϑα υπᾷ μα- 
ϑησόμεσθα, νΥγὶδ ἴῃ ἀον Νοπηυηρ 
θοϊάρν. Αἰὐτάθη βἰαςὶ ἀθ5 Αραμπιθαι- 
πὸη, ἀἄὰ Μοποῖίαοβ το πρὶ 510} 
56 "πῃ ἄρῃ ΒΡ άθν β] ΘΙ ΒΒ. 6 }Π16, νρὶ. 
842. ᾿ 

0608. [τΤΟμΐ50. ΘΙ ππορῦ Αἰὰθ. ἂη 
ἀὰ5 ϑρυ το ννν ὄυ ΉΠ10 ἢ δονοράθπο ὅε6- 
"κοῦ ἀδ5 ϑοίοπ ἀρχῶν ἄχουε καὶ 
δίκαια κἄδικα, γΡ}. Ἀπῖ. 68. 666 
ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ χλύειν 
Καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τά- 
ναντία. 
009 Αἰἴα5. ᾿εννοῖὶδὶ ἄϊθ Νοίῃ- 
νη ρ κοῖς, δἱοῖ θη οἰ πιὰ] πϊν ἀθι" 
Ἠδυγβο  ΘΡοΡα θοκΙοιἀθίθη Αἰ άθη 
Ζιι [ἄϑη, ἀδάπροι, 4855 ἃ165 Υ 146 
ἄδσιη ΠΟΙ απὰ (ἰἸδηζοηάδα,, 41165 
(ἀν Πρὸ. ἀπά ΕᾺΡΟ ΙΕ  ᾶΡρθ ἄθιῃ 
δομόηθη ππα (ἀορ!ο θη θη 510} [ἄρ6, 
ἀν νυνί γιὸ ἄθὰ ΤΡαΟ  Γοῖ- 
ομθη οι θ, 416 ἀπ 1 οΠ 6 Νδολε 
ἄθιι ΠΠομίθη Τ ἀρ6, ἀϊ Ταῦ! θη διῦνιμθ 
ἀον ᾿ΜδονοβϑιΠ6. θά 6 καὶ γὰρ 
(--- χαὶ γὰρ καῇ τὰ δειν ά, ΝΥ τη- 

ΒΌΡΠΟΚΙ65 1. 2, Απῇ. 

ἐδ ΙΝ ρπΐ ΘΙ Ρῆς 61. .0, τος 
009 {ἢ 

010. τιμαῖς, ἀρχαῖς, τοῖς τι- 
μῆς ἠξιωμένοις. --- νειφοστι- 
βεῖς, ἄνουν 80 6 ΘΙ ἃ 556} 
ἀαπίη ἔα πΡ 6 πά. 

6172. νυχτὸς κύκλος, ἀὰδϑ9 
ἀον !] ν} Ὲ ἀὸν Νᾷοιμί, ἄδθν ηδοι- 
[66 Ηΐμπιο]; αἰανῆς, σχοτεινῆς, 
δορθηῦθοι" ἀἄοι" λευκόπωλος (Α 656}. 
Ρεν5. 818) ἡμέρα. ΜΕ]. ΕἸ. 19: 

6014. θ)ὰ5 Υνεῖδθη ποῦ ΡΟ Ρ 
διᾶνγιια θρασὺ ἀπο ἢ νν 16- 
ἀν ἀὰϑ9 ΠΣ ΜῈΝ Μ66Ρ, 
᾿ἰπάθιν 65. ϑδηϊἊορθη [6 η (ν6ΡΡῚ. 
Οὐγθ5. ὅ, 389. ίΡρΡ. θη. ὅ, 7169.) 
οἄον ἀθν γι ἄς. 6 ΡΙαῖΖ τπδολῖ. 
Αἀοιποῖῖθπ ἀπά βρόμον δοάδομίρ 
Κυᾶιθ. βοια θη. πἀπιπβοί ηκὶ δαῖ 
ἄθα ἔθ. 6 ἴμνο ΤΗδιρκοῖς, νυνὶ 
ΑΡΟΙΙοΩ. ἀπὰ Αὐιθῖβ 2. Ὁ. πολέ 
1055 ϑομαϊζοη, ϑοηάθγρῃ ἃποῖ βἰνἃ- 
ἔθη, Πγυρποβ 15 ρμᾷοκι ππά [|05- 
1ᾶ55ι, Ζὰ 0. (-.8608. 80. "αὶ Α60- 
05 Οάγββ. 10, 21 αἱ5 ταμίης ἀνέ- 
μων ἀϊὸ Μδομιε, ἠμὲν παυσέμεναι 
ἠδ᾽ ὀρνύμεν ὅν κ' ἐθέλῃσιν, ννὶθ 
164ον. θοβδουθάθνθ υ1ηαἃ ἴθ βθίπον 
δρΠᾶγο,, 2. Β. ΠΟΥ. 1, 8, 15 Διοίο 
πογυ αγ δέξο" Πακρίαθ ηιαΐογ, ἐο - 
ἰ6}6 8614 ρ0η,676 υοἷέ ᾿'οία. 850- 

0 



82. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

οἸδστένοντα πόντον" ἕν δ᾽ ὁ παγχρατὴς ὕπνος 
λύει πεδήσας, οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει. 
ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσϑα σωφρονεῖν; 
ἐγὼ δ᾽, ἐπίσταμαι γὰρ ἀρτίως, ὅτι 
[αἱ Ἄν Ν ς ὦ Υ 7 ἔδυ ὃν ’ 

ὃ τ ἔχϑρος ἡμῖν ἐς τοσόονὸ ἐχϑαρτέος, 
(- ν ’ Υ 2 Ν , 

680 ὡς χαὺ φιλήσων αὖϑις, ἕς τὸ τὸν φίλον 

τοσαῦϑ' ὑπουργῶν ὠφελεῖν βουλήσομαι, 
ὡς αἰὲν οὐ μενοῦντα. τοῖς πολλοῖσι γὰρ 

᾿ βροτῶν ἄπιστός ἐσϑ᾽ ἑταιρείας λιμήν. 
2 ) 5 Α Α 3 ’ Ἁ Α 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ μὲν τουτοισιν εὖ σχήσει" σὺ δὲ 
θθῦ ἔσω ϑεοῖς ἐλϑοῦσα διὰ τέλους, γύναι, 

εὔχου τελεῖσϑαι τοὐμὸν ὧν ἐρᾷ κέαρ. 
ς - 2 « - 2 Ν “ , , 

ὑμεῖς 9, ἑταῖροι, ταὐτὰ τῇδέ μοι τὰδε 

ῬΒΟΚΙῸ5. θΘΚ]ΘΙ ἀθὲ Δ]. ΒΡ ἷῃ πο- 
7467. γεθιεἰγηι, ἄημα, νἱῦ 516 16] 6 
ΜΟΙ ιν ΟἹ ΚΟ μμλ μ μοι; γορεῖ. Πολ. 
Π. 8, 48 ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὠχεανῷ 
λαμπρὸν φάος ἠελίοιο Ἕλκον νυ- 
χτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρου- 
ραν πὰ ϑομδμπιδπη Ζζὰ (ἷο. Ναϊι. 
8... Ε10. 

6015. ὃν δ᾽, ὧν πογιηι 7)142}67)0., 
εἴ ηιρίϑιιδ 567))10 66, ἃ. ἢ. }α7}1- 
67", ΥΡ]. 0. ἢ. 181. Τγδοῖ. 208. 

018. ἐγὼ δ᾽, ἀπὸ κοινοῦ τὰ 
ἄθηκοη γνώσομαι σωφρονεῖν." Αἰὰ5 
Γὰ 1 ἴον ὺΠηθ πα ἄθηι ἃ]]Ρ θη ΘΙ θη 
ατυπάβαϊζο ἀ6. Εν ἐμ ΕἼΒΙΚ, 
ἄδοη ΕΘ 50 δἴανκ χὰ ΠΙῸ 6 πη, τν]θ 
ἄθη Ποιπαὰ Ζὶὶ ἢᾶβθθη, ἃ} υπά εἰἱρ- 
ποὺ 510} ἄθη πουμιοάϊβο! θη Δυδ- 
5ΡΡ ΟΝ 465 Β᾽ὰ5. ἂπ: δεῖ φιλεῖν ὡς 
μισήσοντας καὶ μισεῖν ὡς ΠΡ ῳ 
σοντας Αγ δῖοι. Ἀποι. 2, 13, ἃ. 
1ηᾶη 5011] πἴοι! ἀηνθβο  ] 10 ἢ δν 
586η πηἀ "6 ῖπ ΒΟ ἢ 1 55θὴ νοὴ Εροαηά- 
50 Πα θη ἃ 5θῖ πο ἤυΐ 5θῖη. ΒΙἃ5 
τηοὐνιρίο 416 58 ΟΡΒΟΒΡΙ ἢΔ ΟῚ 10. 
[86 0}. 1, 81 ἀυνο οἱ γὰρ πλεῖ- 
στοι χακοί, “ἷὰ Αἰὰβ ἄμμο! τοῖς 
πολλοῖσι γὰρ κτλ. Ῥι)]. ϑ'υγὰϑ 
(11. Ν. Α. 11,14 Πα αγηΐοι, ἢα- 
δδθαδ, μο5806 «ἐξ βογὶὲ ἤπέηιο {γηϊηινὶ- 
οὐῆι ρμέθ. 8]. Ο. (6. 612. 

080. ἔς τε τὸν φίλον, ἀδπ 

Ενγθυπὰ δηϊ]δαηροπά. ὙΥ̓ἁμΡοπά 
ἀϊ6 ΡΘΒΘΙΡΘΟΝ δΙΡΌΟΙΓΟΙ ΘΡΙΟΓἀονὶ 
πᾶιιο: ἐγὼ δὲ --- ἐπίσταμαι γὰρ 
τοῦτο ἀρτίως - τόν τὶ ἐχϑρὸν 
ἐχϑαρῶ, ἔς τε τὸν φίλον ὑ. βου- 
ἐἐβθν ΒΖ! ἰδ ἀ 5 δύβίθ αἸ1θα δὴ ἄθη 
ΖνΥ Ἰϑοῃθηϑαὶζ (ἐπίσταμαι) Δ 551η1- 
ρὲ, ἀὰθ φυνϑιῖθ 086}, ἐδ πἰομὶ 
νου ὅτε ἃ ᾷηρϑη Καπη, ἴῃ ΟΡ ῸΡ 
ἘΌΡΙ ΔΒ ΘΒΟΙ]Ο5856η. ΑΘΒΏ]ΠΟΙ ὡς 
λέγουσιν, ὅτε... .., γὙὸ ἄδπη ΔΌΟΝ 
Κοίη. Παιυρίβαιζ ἰδὲ τες: βουλήσο- 
μαι ὠφελεῖν 5ιαϊ: ὠφελήσω 
οὔον βούλομαι ὠφελεῖν, πάθη ἀδ5 
Ἐπ α 506. ν ΟΣ Π]ΔΊΘΡΊΘ]]6η. [πῃ 8]}6 
(ἀον {Πη 6 50 2 5} ἃ 45 σο βιϊρο 
ΕΓ Ά556η (ἄθη ἴδθϑίθῃ γορϑαὶζ [}" 
416 Ζιυκαη Ὁ) ἀρουιραρθη νυνἱρα. ὙΠ]. 
ΖΕ: 1011. Εν. Μεὰ. 2589 το-. 
σοῦτον οὖν σου τως βουλή- 
σομαι. ῬΙπά. ΟἹ]. 7, 86 ἐθελήσω 
διορϑῶσαι λόγον. 

084. ἀμφὶ τούτοισιν, νυἱϊ 
θη θη ΝογϑδᾶϊΖθη. ; 

θ85. διὰτέλους τελεῖσϑαι, 
ἃ. ᾿ν. τελέως, ἐς τέλος, ν»ἱθ Α656}". 

ΜΝ τι Ὃπι. 219 ὡς μάϑητε διὰ τέλους 
τὸ πᾶν. (1Ἰὰ ἀθῃ δ μο] θη βομοίηξ 
διὰ τάχους 815 νογϑομίθάθηρ [ἃ 
ΔΏΡΟΙΘΥΚῦ χὰ δοίη, δ οοῖι ΚΙΙηρὲ 
416 ὰ]ρ. ΘΠ ΘΙ Ι55ν0116 1, νρ]. Ζὰ 
Αηϊ, 1984.) 
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τιμᾶτε, Τεύχρῳ τ᾽, ἢν μόλῃ, σημήνατε 
μέλειν μὲν ἡμῶν, εὐνοεῖν δ᾽ ὑμῖν ἅμα. 
ἐγὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐχεῖσ᾽, ὅποι πορευτέον" 
ὑμεῖς δ᾽ ἃ φράζω δρᾶτε, χαὶ τάχ᾽ ἂν μὴ ἴσως 
σεύϑοισϑε, χεὶ νῦν δυστυχῶ, σεσῳσμένον. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΣΦ ΦΡΌ Ὁ Σ 

Ἔφριξ᾽ ἔρωτι, περιχαρὴς δ᾽ ἀνετττόμαν. 
ἰὼ ἰ ἰὼ Πάν, Πᾶν, 
ὦ Πάν, Πὰν ἁλίπλαγχτε Κυλλανίας χιονοχτύπου 
σεετραίας ἀπὸ δειράδος 

3 - φάνηϑ', ὦ ϑεῶν χοροποί᾽ ἄναξ, 

088. τεμᾶτε, πιΐὴ ἡ ποπο» 5 
οατε8α ἐγ τι ἐ6, νγ16 ἀπ  ΚΟΗρὶ 
ἀτιμάζειν τινι τὸ, -Δη!.}514. τὰ- 
μᾷς χάριν. 

059. ὑμῖν ἅμα, 86}ι0]. 70. 
ὑπέρμεγα, στοραιῇ ἀϊ6 (οη]. ὑμῶν 
μέτα δερνὔπάοι ἰδ. 
098 ἢ. 6 ΟἸΟΣ 5ἰπηπηὶ βἰαιῖ οἱ- 

Ππ05 ϑίδϑιηθη οἷη 561Πη601 ΠΡ; 
ΘΠ ΒΡ ΘΟ  πθ5 ΒΔΟΟΙ 50}165 Ταη. 
116 ἃπ, ψν16 Απερ. 1118 Η͂, ΤΡΔΟΙ.. 
20ῦ Π΄. Ὁ. Ἀ. 1080. Εν συ ραν 
ἄθη Ρδη Ζυν ΤΠ ΘΙ] ἢ 6. ἂη 56] 6 ἢ 
Ἰαδίίροπ Τἄηζοη θυ) 61 πᾶ Ὀι1οῖ, 
ἀον ἀθ] θα οἱ, νον 46 Ρ δὸ- 
ἤΘΓη ΠΑΡ ΟΠἾ6 ἀ6Ρ 51{ΠΠ1 0} θη ὟΥ οἱ ι- 
οὐ ἀπιιπς ἀπ 6 ἢοίξορη ἤμπῃ6 465 
οι! να! θῦ, ννο]]6. ΘΡΒΟμ Ιη θη 
ὑπ 5ἰοῖβ πὶ 50 ννοΠ]ροβδίηηῦ Ρ6- 
5616ῦ 5615. 2 6ηη 16 χὶ ἀνθ. δ Π 
510} νυ θάθν ἀδς θη 5 ρθῦθη, ἀἄᾶ 
ΑΙὰ5 56] πΠ6ὴ 5΄1Πηη ἀπηροννᾶπα6}!} Π8}}6. 
0935. ἔφριξ᾽ ἔρωτι, χαρᾷ, 

ἡδονῇ: ΝΥ οπποϑοδ  {}) 6Γ- 
Ἰᾶαΐι ἀδπ Ομοῦ, ἀὰ ἀθ5 δγγῃ 
{Ππννᾶπά]ιηρ 50 ΟΥβθμ πὶ τνῖδ ἀηνοῦ- 
μοι Καὶὶ. 6 Αὐδάγιοκ βομϑίηΐ 
ἄθιι ΑΘβΟ Ύ 15. ΘΗ ]ΘΙπῈ 6] 56}|0]. 
Ο. 6. 1049 ἔφριξ' ἔρωτι τοῦδε 
μυστικοῦ τέλους. 6]. Εαν. ΗΒ]. 
632 'γέγηϑα, κρατὶ δ᾽ ὀρϑίους 
ἐϑείρας ἀνεπτέρωκα. ϑιῖαι. ΤΊΝΙ. 
1, 498 ἰαθέμδημο, }Ρ67" αγ'τι5 Π07}}07' 
τ. ---: ἀνεπτόμαν, νϊο δοηϑὶ 

ἀναπτεροῦσϑαι. Αγρ. Βμοά. ὃ, 724 
ἀνέπτατο χάρματι ϑυμός. θεὰ. 
ΤΥγ. 457. πέτομαι ἐλπίσιν. Δί. 
1307 ἀνέπταν φόβῳ. ον Αογϑῦ, 
Ὑ16. 91. 590...190... 0. (ἥὕὔ}. 1466. 

095. ΟΡνν 9} Ρᾶη 8115 56 1Πη61 ἃ1"- 
Καάϊβομοη Ποιά (Ζὰ 0. ἢ. 1104) 
ποΡθ Ι σου α ΓΘ νυ, ἀδομίθ 50}]}ιο- 
ΚΙοὸς. ἀοοῖ Δ0}} ννολ! ἀᾶγᾶη, (855 
46 δυ ἄἀθι ΚΙοίηπθη ΕΒ ΙΒΘηΪη561 
Ῥϑυυα]οῖα ΖυνἸβοῆθη ϑ'8]4Π}}ῖ5 υπά 
ἄθι ΒΕ 65 0] η 6 νΘΙ]Θπ 6 αοιί (Δ. 650}". 
Ῥει5.. 441 ἔνϑ᾽ ὃ φιλόχορος Πὰν 
ἐμβατεύει), ἀ6Υ ἴῃ 46)" ΘΘ βοι ] δοι 
ννΪο Γράμον. θ61 ΜΑΡδΙΠοὴ Πυ]0ὸ 86- 
χνᾶμγὶ (τὸν κατὰ Δήδων, τὸν μετ᾿ 
“1ϑηναίων ΘΙ η1465), ἄρῃ 8.]ἃ- 
1} 116 ΡΠ οἴη μ δἰ. ΠΟ 61 Θομα!Ζροιξ 
γᾶν. [{ὩΔ 50 6!6}" ἀπ ΓᾺ6 ἢ 516 ἱῃπ 
ΡΠ 101} δ. {6 πη, ἡ} πη θ Ζὰ Δ ΖΘΗ, 
Ὑν16. 800}} 5οηϑὺ ἅΠ πη] 166. (οι! οιίθπ 
ἰπ ὕμνοι χλητιχοί παν ΤΠ ΘΙ] Π Δ π]6 
811] 1 Δπ26 ΠΟΡΡΟΙ ΘΓ αἴοπ ννογάθη, 
2. Β. ΑΡΒΡΟά [6 απὰ Ετοΐδη, [ΙἈΚοΙιο5. 

098. ἁλίπλαγκτε, Θῃ ΒΡ 6- 
οθη 102 ὑπὲρ πελαγέων μολών, 
ἰδ Ῥνᾶάικαι Ζὰ φάνηϑε, ἄδ1ὴ 68 
510} ΒΒ ΠΡ, ννῖθ ΡθῈὶ ΤΙΘοκΚΡὶ 
ὄλβιε κῶρε γένοιο, δσίο υϑηΐας πο- 
ἴδγηδ "δὶ ΤΊΡ]]. ὙΕ]. ΙΗ]. 700. 

098. ΡΙπάαν Ῥαγ. 6 ποηπὶ ἄθη 
Ρὰη χορευτὰν τελεώτατον ϑεῶν, 
οἷ δἰ 50Πη65 ΚΌΠΟ τα πη 8η: 
Ὦ Πάν, ᾿ἀρχαδίας μέδων κλεεν- 

0 Ἐ 



.᾽ ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

τοοῦπως μοι Νύσια Κνώσσι᾽ ὀρχήματ᾽ αὐτοδαῆ ξυνὼν ἰάψης. 
γῦν͵ γὰρ ἐμοὶ μέλει χορεῦσαι. 
Ἰκαρίων ὃ: ὑπὲρ πελαγέων μολὼν ἄναξ :Α΄πόλλων 
ὁ Δάλιος εὔγνωστος 

τοῦ ἐμοὶ ξυνείη διὰ παντὸς εὔφρων. 
Αντιστρο φ ή. 

ἔλυσεν αἰνὸν ἄχος ἀπ ὀμμάτων ἴάρης. 
ἰὼ ἰώ. γῦν αὖὺ, 

γῦν, ὦ Ζεῦ, σπᾶρα λευχὸν εὐάμερον πελάσαι φάος 

πιο ϑοᾶν ὠχυάλων γεῶν, 

ὃτ «Αἴας λαϑίπονος πάλιν, 

ϑεῶν δ᾽ αὖ πάνϑυτα ϑέσμι ἐξήνυσ᾽ εὐνομίᾳ σέβων μεγίστᾳ. 

νᾶς, Ὀρχηστά, βρομίαις ὀπαδὲ 
Νύμφαις. 

θ09. Νύσια, τὰπηΐορο Τἄηζο, 
το 516 ἴπὶ Βα πεοκδα ΤΗϊα505 
νοη ϑαίγτη ἀπά ΝΎρμθι ἃ ἀον 
Βουεα" νοῦ Νγβὰ (σι Απΐ. 1190), 
Ὀίοηγϑοβ Ἠθιμιαι!, ρϑϑοινν ἅνιμϊ 
πυιράσῃ ; εν ἐξσν εἷς ννὶθ 516 ἴῃ 
ἄἀον Κυθυβοιθη δίιαάι Κηοϑδοθ Ζα 
Επγοθα ἀονΡ Ιοπ βοϑθγαῦὶ ΑΡΙα ἀπο 
ὌΠΙΝ. νᾶΡοη, ννοίαιν βομοη Δ 4α- 
105 πδοῖι ἤοιη. []. 18, 5890 οἰπδη 
βομβόποη Ἀθη ρ] αὶ φοοθηθὶ ἰιαιίθ. 

100. αὐτοδαῆ, νοῦ (ποῦ οχ- 
ἰοπροῦ 6 Τἄπζο, δοθοποθον ἄθα 
Καπϑδιομοι ΒομννθηΚαρθη ἀθν ἢγ- 
55ο θη παπᾶ Κα οϑϑίβοιθη (ἰδ. ηΖ6. 
-- ἰάπτειν, ἱαοέαγ6, νοῦ ἄβθῃ 
Βονοραηροα ἀν ΑἸ ἀον αὐ ἄθη 
Τδηζ βοὶρϑὶ ἀθοριγα βθπ, 
102 {{. ΑΡΟΙ]ομ, ἀδι ἀποτρόπαιος 

υπ4 ἀγλαΐας ἀνάσσων (ΡΙπά δι), 
τηῦρα νοη ἢεοῖοβ ἐναργής δγβομοὶ- 
ΠΘη πᾷ ἱππ6} ν᾽ δ πης τ Π5 
θοιβίθῃθη. . 

100. ΑΥοϑ, ἴῃ ἄδϑβθη δίδομ! 65 
Ἰιορὺ χὰ Κοιμιηθη (πα {Πη"Ἰο άθη Ζὰ 
ΘΥΡΘΡ 6 Πα) ἀπά χὰ σοι θη (ππὰ ΕὙΙ6- 
ἄθη σαν οΚΖα [ἢ Ρ6 η), νρ]. χὰ 614; 
μα ἄδπ μοῦ νοὴ ἀὔβίθνιη πη 
θείροις --- 200 ἐμοὶ ἄχος ἕσταχεν 
-τ-, ἰπβοίευπ ἀἰθϑονῦ ἴὶ Κυΐορο ἢ6- 
ΒΡΗ͂. ἀπίον 465 Κυϊορβροιίος ὅ6- 

νι] δἰαπά. Υρ]. ΤΥδοι. 045. (Αη- 
ἄθρ οὐ κάρη ἀϊθ σνν ἀμππιηρ 465. 
ΑΓ65. ἀαγᾶιϑ, 4855 ἀ16. ΑἸΐθη ρ]οι2- 
166, β᾽ ιο ισαηι ἀδηιποπίβοιο Κσαηκ- 
᾿ιοῖτθη, ποῖ ἐθηερον'αἰϊς [0715 
ΘαΣοο5δι7ν ν οῖὰ ΑΙ65. ΔΡ]ο [θίθη, τὸ 
ἀἴο [4]16π46 πολ, ΒΙΙπάπόϊι.) 

101. {1οιχὶ ἀανῖ νυιϑάον [μπ91 
ἀπ ΕὙΓΟΠ5ἴηη πἀπ5 0} {π] Θαἴθη πᾶ- 
θη, (ἃ ψΠ πτπ πο ἢ 5. πη 6" νὸπ 
ἄδθιη ζογηθ ἄδν Αομᾶθν τὶ [ἀγομίθη.. 
Πα θη,“ γ6]. 245 ἢ. Ὠΐο Μοίάρμοι" 
λευχὸν εὐάμι. 
γν ὄνοι λευχὴ ἡ ἡμέρα --- νἱρὰ ἀστο!ι 
ἕλυσεν ἄχος ἀπ ὀμμάτων νοῦ- 
βθογοῖ τοι. ΟὟ]. Ζα 640. 

109. Ζοι8 ννῖγα ποθ ΠΟΡΡΟΙ -, 
ΒΟΠάΘΡη ΠῸ} ἀηροΡα ἴδῃ, χιι 0). Β. 202. 

110. ϑοᾶν ὠκυάλων, ννὶθ 
Ποιι. θά. 1, 94 “νηυσὶ ϑοῇσι πε- 
ποιϑότες ὠχείῃσιν, 50ηδ8ῖ ποϑήνε- 
μος ὠχέα Ἶρις. 
565 ὁοἴο». Ψρ]. ῬΙῊΙ. 516, σὰ Αηϊ. 
952. 

ΠΛῚΣ λαϑίπονος, τὼ ον χά 
τῆς λύπης ἴῃ ΒΌΪΡῈ 465 ὙΝ αἰοισο 
ΤΊΟ 85. 

πιῇ. ΨΩ]. 6584 α. 6060{΄. πώ»ν- 
ϑυτα, δα γοἰτρίοηο 60- 
ἰοηπάα. --- ἐξήνυσε, ἔφη ἐξανύ- 
σειν, ἱπάδιη ἀθΡ (μὸν ἄθα ὙὙΠΠΠ|6Θη. 
ΘΊοΙοῖ [ἂν ἀϊ6 Τηαὺ ππηιηΐ. 

ὥς -- νῖθ ϑρυῖοϊ- ἡ 

ἤθηθ5 υοἷοι;, ἀϊ6- - 



ΑΙΑΣ. 
ὯΓ 

ὁ ’ 

χιάνϑ᾽ ὃ μέγας χρόνος μαραίργει, 
}] 2 ᾽ 

χοὐδὲν ἀναύδατον φατίσαιμ᾽ ἂν, εὐτέ γ᾽ ἐξ ἀέλπτων 
.«Ἄἴας μετανεγνώσϑη 
ϑυμόν τ᾽ ᾿Ατρείδαις μεγάλων τε γειχέων. 

Ξ ΑΓΓΕΛΟΣ. 

δεν δενος φίλοι, τὸ πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω, 
Τεῦχρος πάρεστιν ἄρτι ΠΠυσίων ἀπὸ 

χρημνῶν" μέσον δὲ προςμιολὼν στρατήγιον 
χυδάζεται τοῖς πᾶσιν ᾿“ργείοις ὁμοῦ. 
στείχοντα γὰρ πρόσωϑεν αὐτὸν ἐν χύχλῳ 
μαϑόντες ἀμφέστησαν, εἶτ᾽ ὀνείδεσιν 
ἤρασσον ἔνϑεν χἄνϑεν οὔτις ἔσϑ᾽ ὃς οὔ, 
τὸν τοῦ μανέντος χἀπιβουλευτοῦ στρατοῦ 
ξύναιμον ἀποχαλοῦντες, ὡς οὐχ ἀρχέσοι 
τὸ μὴ οὐ πέτροισι πᾶς καταξανϑεὶς ϑανεῖν. 

ὥστ᾽ εἰς τοσοῦτον ἤλϑον, ὥστε χαὶ χεροῖν 
χολεῶν ἐρυστὰ διεπεραιώϑη ξίφη. 

“ι4ἴ. ον ΟἸον νυν θάθρῃο]} ἀἷα 
ἴπι οἰ] πἀθ ΒοΙΡδοιαης 465 
Αἰἴὰβ 6401. Εν ἀνθ ἀθη ἀθροη- 
5815 ζιι ὃ χρόνος πάντα μαραίνει 
ἀπιοραροκοη, ἀἃ 65. 1} ΠῸΡ δυΐ 
ΑἸαϑ᾽ Αὐῇροθδα 465 Ζοῦη5 βθρθῃ 
416 ἀπδδος πη 5θῖη  . Μ᾿ βϑδομίαηρ 
ἀν Οδιιον (589) δηκοιμμῖ. 

ἡἸδκτ ἐξ ἀέλπτων, 6; ἐη. 5} 6- 
γαΐο, 50η8,, ᾿ηδἰδὶ ἐξ ἀέλπτου, ἐξ 
σα πανιὰ. 

τι0Γ. Νὅοϊ δῦ Ροβιθοζθυρίθη 
[μεν μὰν ΘόρΠοΚ|65 μεταναγιγνώ- 
σκομαι οὐδί Ἠ}Π τ Αοο. (16 σέ- 
πείσμαι ϑυμόν), ἀδηη "10 ἄθι} νθὴὶ 
ἀοάδηκοη ρβοογάθρίθη ἀρθη. νουθιη- 
ἤση. ΔομΉ] ον νυν οι βίη ἀἰα ΒοἢγΙΠΠ- 
51.616} Ζιιηὰ! )61. ἄθη υδγϑὲ5 56η- 
ϑμμηι, κλύειν, ἀκούειν, μεμνῆσϑαι 
8. ὙΡΙ. Ἄπ|. 851 Ὁ. ΜΠ :-4δπηὶ 
Ῥαιὶν Ατρείδαις ΥΡῚ: 11-- 71..289 
᾿ἀχιλλῆϊ μεϑέμεν χόλον. 

119. Δυνῦν ἀογδὶ ΜΙ]|1 16} 
οασι Καπὰ ἰΠὰπ, ΤΟυκΚΙΟ5 
1581 ψιοάον 4Δ. 

120. ὰ5 ΑΥ̓βΒΘΙΘΡν ΟΙΚ νγᾶν 81] 

ἩΡΡΡΙΕΡΗς ἀ65 Αβδιβϑιηηθη (49 1. 
1]. 1, 382) ζΖι" ἀγορά νϑ ϑαμ]6]0, 
ἘΠῚ ἀμὸν ΑἸαβ᾽ ΤΠαιθα σὰ θΘΡΆΙΠΘη, 
5... 440. 

122. κυδάζεσϑαι (. -- --- - 
λοιδορεῖσϑαι, νοι ὃ χκύδος (λοιδο- 
ρία), οἷπ νοὴ ΑΘβου]ο5 Ζυοῦϑὲ ἴῃ 
ἀϊοὸ Τγάρύσιο οἰ ηρο 165, οἱρϑηῦ- 
116} 5.» ἀΚαβίβοιο5 ψ Ραμ, νυν] γυ- 
ναιξὶ χυδάζεσϑαι ΑΘ 50}. ἴῃ ὅ0}0|}., 
χυδαάζειν τινά ἘΣΙοΙᾶγπι. 

128. πρόσωϑεν μαϑόντες, 
νυν 1918. [δ νΡῖρ η5ν8}. ΡΒ1]. 850 Γ΄ 

720. μὐλούω νυνᾶρο ἀδθι! ]  Π 6 .. 

121. ὡς οὐκ ἄρκ. πᾶπρῈ ἃ» ̓1}} 
ὀνείδεσιν ἤρασσον, δοπυϊοῖὶὶς 
μίπο αἔφιιο μέπο ἱμπαάθθδαηξ 
γι. Αθη. 4, 446. Υρ]. ΡΙΝ]. 814. 

129. Επο ἀδγ ἔπ Ζυν ϑίπηρ Δ 6 }1}15 
πη Αραμ ΘΠῸΠ5 1]. 1, 190 Εἰ πδο}- 
86 θ 146 16. ὅ66π6. θοὸν ΒΡ: Νο- 
ΒΟΥ, 16 ΠΙῸΡ 732 ἄνδρες γέρον- 
τες, σὰ Εν θάθη. (ἔστ᾽ εἰς τοσ. 
νου πο ΤΉ ΘΡ 56.) - διεπε- 
ραιώϑη, διειλχύσϑη, ἐγυμνώϑη. 

11ὅ 

᾽1}0 

125 

150 
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λήγει δ᾽ ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω 
ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῇ λόγου. 
ἀλλ ἧμιν Αἴας ποῦ ᾽στιν, ὡς φράσω τάδε; 
τοῖς χυρίοις γὰρ πάντα χρὴ δηλοῦν λόγον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Ἰοδοὺκ ἔνδον, ἀλλὰ φροῦδος ἀρτίως, νέας 

βουλὰς νέοισιν ἐγκαταζεύξας τρόποις. 

ἷ ΑΓΓΕΛΟΣ. 
ἰοὺ ἰού. 
βραδεῖαν ἧμας ἄρ᾽ ὃ τήνδε τὴν ὅδὸν 
σπέμττων ἔπεμιμψεν, ἢ ̓ φάνην ἐγὼ βραδύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τῦτί δ᾽ ἐστὶ χρείας τῆς δ᾽ ὑπεσττανισμένον ; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τὸν ἄνδρ᾽ ἀπηύδα Τεῦχρος ἔνδοϑεν στέγης 
μὴ ᾽ξω παρήχειν, πρὶν πιαρὼν αὐτὸς τύχη. 

ΧΟΡΟΣ. , 
ἀλλ᾽ οἴχεταί τοι, πρὸς τὸ χέρδιστον τραπεὶς 
γνώμης, ϑεοῖσιν ὡς καταλλαχϑῆ χόλου. 

ΑΤΤΓΈΛΟΣ. 

πάδταῦτ᾽ ἐστὶ τἄπη μωρίας πολλῆς πλέᾳ, 
εἴττερ τι Κάλχας εὖ φρονῶν μαντεύεται. 

151. δραμ. τοῦ προσωτά- 
τω, εἰς τοὔσχατον ἐλθοῦσα, νν»ῖθ 
ἰέναι τοῦ πρόσω, Κνῦρον αγ. 47, 
1. ᾶς 

152. τῶν γερόντων διαλλασ- 
σόντων αὐτοὺς ὁιὰ λόγων. 

190. νέαι βουλαί, 516}ν χηϊΐ 
ἄρῃ (ὐιίογη ἀπά ἄθη Αἰγιάθη αι5- 
δυδόϊποη; νέοι τρόποι, ἀἷδ ὑπ- 

δοννομηϊο ΜΙὰῺΔ6 ἀθ' διμπμαπρ: 
γέας νέοισιν, τὰ 261. 

ὅδοϑι στέγης μένειν, ΟΡ δὰ} ἀὰ 5 
αοῦοὶ νοΡννοιγοπάση [|}η-- 
"4115 (0. ἢ. 2861.), Αἰὰβ 50116. 
πἴοΙ: ἃ 115 ἄθῃι ΖεἸ16 δ6 θη. Δθμὰ- 
Ἰῖοὴ ἀπαγορεύειν μὴ ποιεῖν τι αι. ἃ. 
Μιὶ ἔνϑοϑιεν., ΜΟΙΟ 65. ἄθπι παρ- 
ἤχειν Ἀ551}}1ΠΡῸ ἰδὲ, νρ]. ΕἸ]. 1522. 
ΓΘαΚΡος. γο] 16 νου πάσορῃ, ἀδ55 
Αἰαβ ἴπὶ Ζοῦπθ πριι65 {Ππ}16}} ἴπὶ Ζιι- 
58] Θ ϑἴοϑϑθη. πἰΐϊδ ἄθη ΑΡΡΘΙθΡἢ 
ΔηΣ ΟΠ 6, ν8}]. 195. 

140. τῆς σῆς ταύτης χρείας τί 
ἐστὶ τὸ ἐλλιπές, ἐνδεές; Θμΐα 
μιΐ 5 ποροΐξὶὲ ἐμὶ ραν οῖι5, 
ἢ. ὁ. ἰαγαϊια, Γαοέκπτι 65, φιαπι 
ἀοϑοϑαΐ 3 

141. τὸν ἄνδρα ἐκέλευσεν ἔν- 

1412. παρήκειν, ἃπ ἄρῃ ἴδ 
Βοννδομοπάθη ϑοίηΐϊρθθη γὙ 0} 61. -- 
(εύχο νυ ὈϊπάοΓί.) 

143. οι (μον [μον δα Γἅ}} οἷἢ 
οἰ πῦϑ65 γον, οἴχεται. 

1406. Ὑ5]. 789. 
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ΧΟΡΟΣ. 
-ο-- , 4.2 ΝῚ Ἁ “ ’ἤ ’ 

ποῖον; τί ὃ εἰδὼς τοῦδε πράγματος πάρει; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

- 5 

τοσοῦτον οἶδα χαὶ παρὼν ἐτύγχανον. 
ἐχ γὰρ ξυνέδρου καὶ τυραννικοῦ κύχλου 
Κάλχας μετᾶστὰς οἷος ᾿Ατρειδῶν δίχα, 
ἐς χεῖρα Τεύχρου δεξιὰν φιλοφρόνως 

Ν τῇ 2 

ϑεὶς εἶστε καποέσκηψε, παντοίᾳ τἔχνῃ 
Ξ ) 2 - 

δίρξαι κατ᾽ ἤἥμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε 
Ὁ. 4 2 ς Ἁ -Θ 2 2 ’ 7  ω 

«Αιτανϑ' ὑπὸ σχηναῖσι, μηδ᾽ ὀφέντ ἐᾶν, 
υ - Ἂς -ὝἭἬ ᾿ - , ’ 

εἰ ζῶντ᾽ ἐχεῖνον εἰςιδεῖν ϑέλοι -τοτέ. 
δλᾶ Ν Φσαιν γὸ ϑη , ’ 

νλᾷ γὰρ αὐτὸν τῇδε ϑήμέρᾳ μόνῃ 
,ὔ 2 ’ “Ὁ ς ΒΡ. 

δίας ϑάνας μῆνις, ὡς ἔφη. λέγων. 

τὰ γὰρ περισσὰ χἀνόνητα σώματα 
πίττειν βαρείαις πρὸς ϑεῶν δυςπραξίαις 
2 2 

ἔφασχ ὁ μάντις, ὅστις ἀνθρώπου φύσιν 
2 - 

βλαστὼν ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνϑρωττον φρογῇ. 
-»Ὥ"᾽ὟἢΥ ὃ 2 2 2 ἡϑὺ 2 ὔ 

"κεῖνος δ᾽ ἀπ᾽ οἴχων εὐθὺς ἐξορμώμενος 
2ὔ »-᾿ 

ἄνους χαλῶς λέγοντος εὑρέϑη πατρός. ἅ 
ς ᾿ 

ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐννέττει" ,,τέχνον, δορὶ 

141. Μαη 1ὰ5 τέ δ᾽ εἰδὼς τοῦδε 
πράγματος πέρι; ἀϊε Απυνονῖ 
Ζοῖσῖ, 6 Ζὰ 50 ΘΙ 6 ἢ γᾶ. 

1418. τοσοῦτον (πὰ 5016, 
γβ]. 441) δομόνι ὅυὸ! Ζὶ παρὼν 
ἐτύγχανον πὶ ϑίπηθ νοῦ μέχρι 
τούτου. 

149. ΝΕ]. Τ21. 
πῦ0. οἶος Ατρειδῶν δίχα, 

Ὑ8]. Ζι 4θ4 γυμνὸν φανέντα τῶν 
ἀριστείων ἄτερ. 

Ἴδ1. φιλοφρόνως,. δ 1]. 
1, 13 Καϊοῖιὰ5 ἐϊὐφρονέων ἀγορή- 
σατο. 

δῦ. εἰςιδεῖν, νὶίοἂεον56- 
ἴθ, Θάγϑβ5. 10, 2671. Εὰπρ. Ῥμοθη. 
025. Το. 60, 80. 
1. ἔφη λέγων, ΒΡΓΔΟΝ 6} 

νγΟΡ 110}, ψνῖ6 Αθβ0}}. ἄραι. 198 
εἶπε φωνῶν. ἈΔπι. 227. 
᾿ Ἴὅ8. ἀνόνη τα, ΝηὶΘ ἀνωφελῆ, 
ἀχρεῖα πιο" 415 ἀνόητα. Πογαϊ. 

΄ 

Κὶς οογηϑίϊἑ 60.675 πιοΐθ γμϊξ δα. 
γ8]. Δπὶ. 4178 [ἢ 

100. ὅστις 50}116 558 δῖοι. εἱΐ 
ἀν" ᾿μτὰ ἱπνν ΟΠ πο πάθη “Βεοζίθίναπρ: δυῖ 
οἶἰπὸ Μϑμριοῖῦ ἂἃπ τὰ σώματα δῃ. 
γΕ!. 11..8, 219.. Αηϊ: 701..1167. 
φύσιν βλαστών εἱαϊι "ἰϑαθς 
φύς, βλάστην βλαστών, ν8]. 42, 
1289. δι (οη]. πᾶορὶ ὅστις, Ζὰ 
Θο 12945 

102. ὸν Βοίθ βοῦς Βίονπιῖΐ ρ6- 
ΤαθοΖζι ἴῃ ἐΐα ἀϊνοοίθ Βράθ ἄβθιν, 
415. βρυᾶομο Καϊοίναβ. 56 }|05ι, ννῖθ οἵ 
δδηζ ἄμπη]τοι. μοὶ Ηομιοι", νϑ]. ἢ]. 2, 
591 [. Οἀ. 1, 381 

104. ἢ, ΡοΙθυβ Ζὰ ἈΘΙΠΠθὰ8 Ι. 9, 
294 ΤΓέχνον ἐμόν, κάρτος μὲν ̓ 4ϑη- 
ναίη τε καὶ Ἥρη Δώσουσ᾽, αἴ καὶ 
ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα ϑυ- 
μὸν Ἴσχειν- ἐν στήϑεσσι" φιλο- 
φροσύνη γὰρ ἀμείνων. ον 
Αοο. ἀον Ῥογύβοη βοίοη "6ὶ Ἤν, 

1050 

59 

100 



τοῦ βούλου χρατεῖν μὲν, 
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- 2 - 

σὺν ϑεῷ δ᾽ ἀεὶ χρατεῖν.““ 
ὁ δ᾽ ὑψικόμπως χἀφρόνως ἠμείψατο" 

, 9 »Ὕ Ά ὟΝ ς δὲ ὌΝ ς τὸ 

πάτερ, ϑεοῖς μὲν χἂν ὃ μηδὲν ὧν ὁμοῦ 
2 

χράτος καταχτήσαιτ᾽ " ἐγὼ δὲ καὶ δίχα 
, ’ 3 " , { 

χείνων πέποιϑα τοῦτ᾽ ξπτισττάσειν χλέος. 

τιτοσόνδ᾽ ἐχόμπει μῦϑον. εἶτα δεύτερον 
δίας ᾿ϑάνας, ἡνίχ᾽ ὀτρύνουσά νιν 
ηὐδᾶτ᾽ ἐπ᾽ ἐχϑροῖς χεῖρα φοινίαν τρέπειν, 

7 -»-Ο Ν 27 ΒῚ 

τότ᾽ ἀντιφωνγεῖ δεινὸν ἀρρητόν τ᾽ ἕπος" 
ΒΩ - ), 2 ἷ, η 

»ν»άνασσα, τοῖς ἄλλοισιν “ργειων πέλας 
) 9) ΕἾ τα ὃ υ » "ξ ’ τζ 

“Ἰοίστω, χαῦ ἡμᾶς ουττοῦ δχρηξξι μαχῇ. 
-Ὕ2 ᾿, 2 - - 

τοιοῖςδέ τοι λόγοισιν ἀστεργῆ ϑεᾶς 
ΒΡ. - 

ἐχτήσατ᾽ ὀργὴν, οὐ χατ᾽ ἄνϑρωπον φρονῶν. 
ΣῊ 5... υ - δ ον ΠΣ ὩΣ , 
ἀλλ᾽ εἴπερ ἔστι τῆδε ϑημέρῳ, τὰχ ἂν 
γενοίμεϑ'᾽ αὐτοῦ σὺν ϑεῷ σωτήριοι." 

Ἰϑυτοσαῦϑ' ὃ μάντις εἶφ᾽" ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἕδρας 

σπτέμτεει, μὲ σοὶ φέροντα τάςδ᾽ ἐπιστολὰς 

Τεῦχρος φυλάσσειν. εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεϑα, 
οὐχ ἔστιν ἀνὴρ χεῖνος, εἰ Κάλχας σοφός. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δαΐα Τέχμησσα, δύομορον γένος, 

11. 11, 2517 Αἴας εἶπε βοὴν ἀγα- 
ϑὺὸν Μενέλαον, ἀπά οἵ. 

108. ἈΘΙΙΜ]16ΙΝ ΑΙὰ5 ἀ6γ ΤΟΚΡῸΡ 
φῆ δ᾽ ἀέκητι ϑεῶν φυγέειν μέγα 
λαΐτμα ϑαλάσσης Οάγ55. 4, 504. 
11. 171, 094 516}} «δῦ Το] η14 6 
οἴῃ, ἀλ 885 “Ζθυ5, τηἷΐ “ἀθη ΤΡΟΘΡη ᾿5}, 
ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὐτοί σιερ φραζώ- 
μεϑα τὐμῳ ἀρίστην. ΝΕ]. ἀϊε 
Β1η]. 5. 4. 

111. ΒΟΡ ΟΚΙ65 ᾿ναὺτο ᾿ ϑ΄ηη6, 
ἄθπι καλῶς λέγοντος 109 ΡΆΡΆ116] 
Ζιι ϑᾶβ᾽ θη ̓ ϑάνας αὐδωμένης ἡνίχ᾽ 
ὠτρυνέ νιν, ἰθηκὺ ἅ}8} ἰπ οἷπὸ 
ἄθη δ΄'πηθ. 80] φήθιοι α λαοί 
ἃὉ. (ΜΘΙΙΒον νουυΐποὶ δέίαν ᾽4- 
ϑάναν, υὑπὰ ἴπ ἀονΡ ΤΉΔΙ ἰϑὲ ἀϊ8 
ΘΙΓΌΘΙΙΙ 56 1 Δ ΠΠᾺ]16η4. 6." θη ἶν 
Καηπ ἃυ5 151 ΡΡῚΡ ν ἸΘἀ 6 Ρ}}0}} βίη.) 

115. ΔΘΑ 11" πη ἄθη Μοϊηΐβ θη 

μἷη (νγο [οἷν 5166) νυιρά 46)" Καιηρῖ 
ὨΪΠΠΘΙ Θ᾽η6 (ἀᾶ8856 0 Π6η: ἀαΓΡ 
δίθ 6. 10}. 8 6}]} Οὔπο σον ἤθη Β6]- 
βἰᾶηά οἷη. 6). Αηϊ. 678. 

111. οὐ χατ᾿ ἄνθρωπον 
φρονῶν, νΡ]. ΤθΊ1. Δι. 1608. 

180. ἐξ ἕδρ ας, ἐκ τοῦ συνέ- 
ὅρου κύχλου 149. 

181. φέροντα, ἄθν 16 516 
αἰν θγίη ρ 6, νρ]. 820. 

182. ἀπεστερήμεϑα, τῆς 
φυλαχῆς τοῦ Αἴαντος, πη νΥἱΓ 
ΠΠ56Ρ5. ΑὐΓιρὰρδ νου] ϑὺϊρ 

8 8 δ᾽ 61 5᾽η 4, νρὶ]. 140. (Βαά- 
πὲ ἄρ᾽ ὑστερήσαμεν».) Μι ὁ δὲ 
-- Τεῦκρος νϑ]. ΡΙΗ]. 8571. 

188. Υ[ιὶ. 1468. 
184. Τοκηϊοβδα, ὅδ τ] Ἐπ γ8ἃ- 

Κορ (809) πογδιϑιν τ, ννὰν 084 δυΓ 
Αἰαβ᾽ δ! θ 155 ἴη5 Ζ61} σορδηβθηῃ. 
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ὅρα μολοῦσα τόνδ᾽ ὁποῖ᾽ ὅπη ϑροεῖ. Ἰ8ὅ 
ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ τοῦτο μὴ χαίρειν τινά. 

ταρ που λιὀουυ ρει ςνμαὸ 

τί μ αὖ τάλαιναν, ἀρτίως ττεϊταυμένην 
χαχῶν ἀτρύτων, ἐξ ἕδρας ἀνίστατε; 

ΧΟΡΟΣ. 

τοῦδ᾽ εἰςάχουε τἀνδρὸς, ὡς ἤχει φέρων 
“Αἴαντος ἥμιν πρᾶξιν, ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 190 

ΤΈΚΜΗΣΣ Α: 
27 , ’ 3 - γ , 

οἴμοι, τί φῆς, ὠνϑρωτίξ; μῶν ολωλαμὲν ; 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 
Ξ Χ - ἢ οὐχ. οἶδα τὴν σὴν πρᾶξιν, «ἴαντος δ᾽ ὅτι, 

Υ - ΒΩ ’ Ρ] 2 - ’ὔ 

ϑυραῖος εὐττὲρ ἔστιν, οὐ ϑαρσῶ πέρι. 

ΤΈΕΚΜΗΣΣΑ. 

χαὶ μὴν ϑυραῖος, ὥστε μ᾽ ὠδίνειν τί φής. 
ΑΤΤΓΈΛΟΣ. 

ἐχεῖνον εἴργειν Τεῦχρος ἐξεφίεται 195 
τρηρηῳ ὕσπταυλον, μηδ᾽ ἀφιέναι μόνον. 

ΤΕ ἜΞΜΉΣΣ Δ. 

στοῦ δ᾽ ἔστι Τεῦχρος, χἀπὲὶ τῷ λέγει τάδε; 
ἌΤΓΕΛΟΣ. 

πάρεστ᾽ ἐχεῖνος ἄρτι" τήνδε δ᾽ ἔξοδον 
ὀλεϑοίαν Αἴαντος ἐλπίζει φέρειν. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

Οἴμοι τάλαινα, τοῦ ποτ᾽ ἀνϑράπων μαϑών; 800 

1806. μέχρι βάϑους διεϊκνεῖται 
τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ὥστε μὴ χαί- 
θειν- 80}}0]. 
190. πρᾶξιν, τύχην, συμφο- 

θάν, ν9}]. Α6β0ῃ. ΡῬύοιμι. 691 πρᾶ- 
ξιν ἐπρδηαη ϑόρη. Τγδοι. 151. 298. 
ΠῈΡ Δουὶϑὺ 16 θ90; ; ἀλγεῖν τι, σὰ 
190. 

192. ΕἸ. 1110 οὐκ οἶδα τὴν σὴν 
χληδόνα .... 

194. 86||0]. ὥστε ἐμὲ συμβαίνει 
ζητεῖν μετὰ πόνουτίέ ἐστὶν ὃ λέγεις. 

190. μόνον, πρὶν παρὼν αὐὖὐ- 
τὸς τύχοι 142. 

198 ἴ. πὐλοδια τόν ἄρτι, ἐπι- 
δημεῖ, 120. ΤΟΌΚΓΟΚΒ δἰθμΐ 
γΟΡδ. 5. (ατ8 Ἐιαροδηδι: , 8]. ΤΎΔΟΙ.. 
111 χαχὰν δλλεάξονίανο αἶσαν), ἃ ἃ 5 5 
ἀρ Αυϑρᾶπρ ἀδ65 Αἰᾶ5 ᾿ἴπ8 
γεράονθθη Γἄτο. ἢθν Βοῖθ 
βαρ τήνδε, ἀἃ 6" νοὶ (μοι 50 θη 
ΟΥ̓, 4855 Αἰὰϑ ἃιδδοβϑηβθη ἰδῖ. 
) θη δοιμθίηθη Αὐϑδεθοὶς ἡ τὐδὲ, φέ- 
ρει εἰς ὄλεϑρον οἄον ἐστὶν ὀλεϑρία 
γοΡΘ 610 ΟΡ ΟΚΙ65. Ῥοθιϊβο!. (Βαά- 
Παϊῃ ἐλπίζει φϑάνειν, Βοίμο 
ἐλπίζειν φέρει, πιθίι6)6 τ05 [- 
οἱξ.) 
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ΑΤΤΓΕΛΟΣ. 

τοῦ Θεστορείου μάντεως, χαϑ᾽ ἡμέραν 
ν - ΩΙ) 7 - ’ ὌΝ ᾿ ’, 

τὴν νῦν, ὃὁτ αὐτῷ ϑάνατον ἢ βίον φέρει. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ἌΝ. 3 Ν Ι , 3 2 ’ 

οἵ γώ, φίλοι, πρόστητ᾽ ἀναγχαίας τύχης, 
χαὶ σπεύσαϑ᾽, οἱ μὲν ἸΤεῦχρον ἐν τάχει μολεῖν, 

ς Θ Ων κα ᾽ὔ 2 - « 2 2 

ϑυύῦοἑ δ᾽ ἑσττέρους ἀγχῶνας, οἱ δ᾽ αἀντηλίους 
ζητεῖτ᾽ ἰόντες τἀνδρὸς ἔξοδον χαχήν. 

Ν Ἁ Ν 2 

ἔγνωχα γὰρ δὴ φωτὸς ἠπατημένη 
χαὶ τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐχβεβλημένη. 

.ὕὔ , ’ 2 « ’ οἴμοι, τί δράσω, τέχνον; οὐχ ἱδρυτέον. 
810ἀλλ᾽ εἶμι χαἀγὼ κεῖσ᾽ ὅποιττερ ἂν σϑένω. 

χωρῶμεν, ἐγχονῶμεν, οὐχ ἕδρας ἀχμή, 
3 - σῴζειν ϑέλογτες ἄνδρα γ᾽ ὃς σπεύδει ϑανεῖν. 

801.11: 1; 89 Κάλχας Θεστορί- 
δὴης, οἰωνοπόλων χ᾽ ἄριστος. --- 
Πὲ6ν Βοίδ νυ θάογμο! ἀον ΤοΚηθοθὰ 
ἄθῃ [πἴὰ]} δοίποι" Βοίβομα , ἀὰ55 
65. 5105. τὰ δοίη οἄδθι" ΝΙΟμίβϑιη 
μᾶπάϊο: νοὶ Κα]οπας πῦρ. ΘΓ 65, 
ἃ που! ρθη Ταρθ, ἂπ ν 6] ΟΠ θι. ἀον 
Αὐβρᾶηρ (ἔξοδος δὶ ἂὰ5 198 σὰ οὁ᾽- 
δἄάηπζθη, ἀἄα 510}} 18. Α1165 πὶ ἀϊΘ5θη 
ἄγοι) πὰ Θηΐννθάον Τοά ὑγὶπρί, 
νοΐ 61" ΖυρΟ 556 η ΜΡ, Οὐ οΡ 
[6 6η, ννΟοΓπ οΡ' νον πάθον ν ρα. “" 
ὕπ ἀον Τοκιηθθθα ποῦν 4116 ΗοΙ- 
παηρ᾽ Δ ΖιιΒΟμ ποῖ άθη, δομοῖπι ἢ βίον 
μΙπΖιυροϑοιζῦ, ννοζὰ ἀὰς ΝΙομίοίπ- 
ἰροίθη ἄορ ἔξοδος 516] ἃιι5 ἄδιηῃ Ζιι- 
ΒΔ] ΘΠ Πρ οΡρἄηζί. (80 ἰᾶϑϑι 
510} ἀἴθ ἀροῦν [μοϑαγὶ ον κΙἃ- 
γΘη, ἃ οἰη6 σἃη2 Ζιι μα νἀ] θη. 
ΘΠ ]ΘΙΟΙ. δὲ 16 516116 δι ἄγ Κοὺ νϑν- 
ἄορι. Ἐγάμπον παι ἴον ἔξοδος 
φέρειν ΒοΒΟΠ ΓΘ θΘη.) 
Ϊ 809. πρόστητε, προστάται, 
ἐπίκουροι γενέσϑε τῆς κατεπειγού- 
ὅης συντυχίας. δ ΟΠον {Π|6}}} 
510} ἴπ φυνοὶ Ηλ] θη, ὁ ὅ μέν 5ἰπά 
ἀϊ6 Πίθπον ἄθν 'ΓΟΚηιθοϑα πηὰ ἀρν 
Βοίο. 

800. ϑδίαι! οὗ δὲ Αἴαντα ζητεῖν 
ὑπ ΚΥα ΡΟ οἷα πθαθ5 νορ}. Πηϊ- 

ἱππ οἷη, ννῖθ ΠΙαά. 20, 48 αὖε δ᾽ 
2 ΄ - 2 ΡΩΝ Ν " “ὦ 

ϑηνη Στᾶσ οτὲ μὲν παρὰ τα- 
3 Ἁ ’ ’ ᾿ 

φρον ὀρυκτὴν τείχεος ἔχτός, Ἶ4λ- 
2 , ΄΄ 

λοτ᾽ ἐπ ἀχτάων ἐριδούπων μα- 
χρὸν ἀὕῦτει, 5ιἰαιι ἄλλοτε δὲ στᾶ- 
σὰ, ΥὙ8]. 1 5, 
951]. , 

807. φωτὸς ἠἡπατη μένη, τῆς 
ψ' 2 - 3 » 

γνώμης αὐτοῦ ἀποσφαλεῖσα. 

809. Τοκηιοϑϑα θη βομυ ] αἰρὶ 5161 
5]ΘΙοϑᾶπι 61 ᾿ἤροὰ Κιηάθ, 6855 
516. 65 Β.]ΠΠ05 ἂπὶ Ζο 6 ᾶ55ι. 

811. οὐχ ἕδρας ἀκμή (ἤοιπον 
οὐχ ἕδος, Βακοιν 465 οὐχ ἕδρας 
ἔργον οὐδ᾽ ἀμβολᾶς, Εανὶρά65 οὐχ 
ἕδρας ἀγών) ἰδὲ ρμᾶγθη πο 5. σὰ 
ἴαϑβϑη : ἐγκονῶμεν, οὐ γὰρ ἕδρας 
ἀχμή. ' 

812. 5580 ᾿π5 Οἰ]6π ΟΠ Π6 
γεονζυρ, ψΜΜ0]|]19θπ Μιὶρ ἄθδθη 
Αἰᾶϑτνοίίθη, 46 Γ᾽ 5 πη" 5615 
(ὅς γε σπεύδει) ἀθηα Τ᾽ οὰ "6611. 
Π16 οὐίρ [μον δίοθῦ ἄθπ παίιν- 
Ἰοπϑίθη Αὐυδάραοκ ἀθ' Αηρδί, ννᾶβ- 
Γαπά ἀϊδ ἀπάδγρη ἄνδρ᾽ ὃς ἂν σπεύ- 
δὴ οἄον ἄνδρα γ᾽ ὃς σπεύδῃ εἶπὸ 
ΘΠ6Γ6116 ΒοΖίθμαπρ ἴῃ ἄθη (ἀδάδιη- 
Κα Ῥχγίπρθη, Αἰ 16} ἀρ ΣῚΡ δ.. 



ΑΙΑΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 
-ὟἫ᾽ Φ) 2 ,- ’ 

χωρεῖν ἕτοιμος, χοῦ λόγῳ δείξω μόνον. 
’ Ν 2 Ν - ε,....») (ΔΓ 

τάχος γὰρ ξργου χαὶ ποδῶν ἂμ ἕψεται. 
ΑἸΑΣ. 

ς Ἁ ᾿- εΙ [ἃ τι 

Ο μὲν σφαγεὺς ἕστηχδεν ἢ τομωτατος 
»- Ὁ ὯΝ :ὕ» ν , ’ 

γένοιτ ἂν, εἰ τῳ χαὶ λογίζεσϑαι σχολὴ, 
δῶρον μὲν ἀνδρὸς ἝἜχτορος ξένων ἐμοὶ 

“ ’ 3 , 7 ς » 

μάλιστα μισηϑέντος, ἐχϑίστου ϑ᾽ ὁρᾶν. 
’ ΥΤ Ὁ , “- , 

χέπτηγε δ᾽ ἐν γῇ πολεμίᾳ τῇ Τρῳάδι, 
σιδηροβρῶτι ϑηγάνῃ γεηχονής᾽" 
ἔπηξα δ᾽ αὐτὸν εὖ περιστείλας ἐγώ, 
εὐνούστατον τῷδ᾽ ἀνδρὲ διὰ τάχους ϑανεῖν. 
οὕτω μὲν εὐσχευοῦμεν" ἐχ δὲ τῶνδέ μοι 
σὺ πρῶτος, ὦ Ζεῦ, καὶ γὰρ εἰκός, ἄρχεσον. 
αἰτήσομαι δέ σ᾽ οὐ μαχρὸν γέρας λαχεῖν. 

91 

810 

820. 

820 

πέμιψον τιν ἡμῖν ἄγγελον, καχὴν φάτιν. 
Τεύχρῳ φέροντα, πρῶτος ὥς με βαστάσῃ 
χετυτῶτα τῷδε ττερὶ νεορράντῳ ξίφει, 
χαὶ μὴ πρὸς ἐχϑρῶν του κατοσιτευϑεὶς πάρος 
διφϑῶ χυσὶν πρόβλητος οἰωνοῖς 9᾽ ἕλωρ. 

814. ἔργου χαὶ ποδῶν, νεὶ. 
οὐ Χο : 

815. θεπι ὃ μὲν σφαγεὺς ἕστη- 
χεν Θηἰβργίονὶ 829 ἐκ δὲ τῶνδε. 
Ὦ6 ΠΘαμοἸΚοὶϊ ὑνοσθη ννοῖὶδὺ 06. 
οὕτω μὲν εὐσχευοῦμεν ἃ ἄθδῃ Αη- 
ἴαπηρ Ζιυοῖς πη 50} 1658ὺ 416. })}15- 
ὙΘΕΝ Βοιγδομίπηρ ἃ}}. 

816. Αἰὰ5 ΠΟΥ (λογίζεται), 
4455 46 σφαγεύς ἴῃ ΡΟ ΓΆΟΠΟῦ Ηϊπ- 
βίου! τομώτατος 561: δἰπιημ] ἃ]5 
ἀοβοίθηκ (65 οῖη465 (11. 1, 808 [.), 
ἄἀαπη ννῸ 1} οἱ" [γῖ50}}. σϑϑο αν ἴῃ 
Ποῖπ ἀ65]Δπὰ βίθοκο τπα θπά οι νν 61} 
ΘΙ 56|050 πὸ νῸ}} Ρ6 δϑιϊσιῦ πᾶ}06. 
8]. ἀϊθ νϑγϑιθ θη  ονια 6051 

817. Ἥχτορος Δμροβί[ἰοη Ζὰ 
ἀνδρός. 

822. εὐνούστατον, πιθὶπ 
Ζυν ον] ἃ 5515 516" ΒΡ ϑαπᾷ, βοἰζίὶ 
ΑἸὰ5. παν ἸΡΟΠΊ ΒΟ Θ ἀθροηϑαίζθ Ζα 
817 δίηζιι. 

8259: τῶνδε, νΕ]. 591. 
824. καὶ γὰρ, εἰκός, νν61} Ζδυ9 

προγόνων προπάτωρ 389. 
825. ΕΓ ΟἢτΘ Κοῖπο ἈΠ ΒΟ Θ᾽ θη 6 

Βιι16; οἰννὰϑ ἀδγίηθος πὰ 16 
10}, οἷα ΘΙ] 1 68 ΟγΆΡ. “ἢ ΑΘμη- 
ἸΙομ6 Ναϊνοιᾶι Τιθοβη. 14 σοὶ μὲν 
τοῦτο, ϑεά, μικρόν, ἐμοὶ δὲ μέγα. 
Πονᾶὶ. δι. 2, 8, 234 ζηιώη --- 
φιΐα ἑαηι τμαρ γι Ὁ ---- τεγυέηυ 16 
δ)γ)ρ116 ηιο7" 11. 

821. φέροντα, νΕ]. 181. 
πρῶτος ὥς μὲ βαστ Ἄρῳ: 
ἀδ 55 ΘΓ" ζι δου δὶ (πο Βηάοὶ υπὰ 
ῬΗΙ]. 351) ἰὸν ἀαγνοπιίτγᾷρι. 
νει. 920. 

828. ΝΕ]. 899. 907. σὰ Αηϊ. 1801. 
απὰ Ῥίπάαν Νόιπ. 8, 28. νοπὶ Αἰδὰ5 
φασγάνῳ ἀμφικυλίσας. 

890. γε]. Ηδκίουϑ Ἰοἰζὶθ γοῦνα 
Π. 22, 8338: “ἰσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς 
καὶ γούνων σῶν τὲ τοκήων, Μή 
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- ᾽ὔ 5 τῇ -" ’ὔ - κι 

τοσαῦτα σ᾽, ὦ Ζεῦ, προςτρέπω" χαλῶ δ᾽ ἅμα 
-» ς “- ΒΥ 

σομτταῖον Ἑρμῆν χϑόνιον, εὖ μὲ χοιμίσαι, 
ξὺν ἀσφαδάστῳ χαὶ ταχεῖ πηδήματι 
πλευρὰν διαρρήξαντα τῷδε φασγάνῳ. 

ὡς - ) 2 Ν Ν ΕΔ ’ 

ϑϑυχαλῶ ὃ ἀρωγοὺς τὰς ἀεί τὸ πταρϑένους 
Ἂν τὸν ᾿] ς ν᾽ ’ 2 - , 

ἀεὶ δ᾽ ὁρώσας πάντα τὰν βροτοῖς πάϑη, 
Ἀν .- ὑλ -" ] Ν 

σεμνὰς Ἐρινῦς τανυπόδας μαϑεῖν ἐμὲ 

σιρὸς τῶν ᾿Ατρειδῶν ὡς διόλλυμαι τάλας, 

καί σφας χαχοὺς χάχιστα καὶ πανωλέϑρους 

840 ξυναρπτάσειαν, ὥσττερ εἰςορῶσ᾽ ἐμέ. 
[αὐτοσφαγῆ πίπτοντα, τὼς αὐτοσφαγεῖς 
σιρὸς τῶν φιλίστων ἐχγόνων ὀλοίατο.] 

με ἕα παρὰ νηυσὶ χύνας καταδά- 
ναι ᾿Ιχαιῶν. κτλ. 1]. 1,4 αὐτοὺς 
δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν Οἰωνοῖσί 
2Ὲ 'πῦσῖν Ψο]. ἈΠῸ 2001. ΠΊΟΡ- 
μὰ ἀδα οὶ ἀν Ὀιομ θυ ἃ ἀΪ6 
50} 55 Δ η ἀ] πη ̓  ̓Πη5615 ΠΡ 85 Πἰη- 
Δ5. 

899. ΑΘΠ]10}} ΠΝ Καββᾶη νὰ "61 
Α650}". Αρϑι). 12θ8δ: ἐπεύχομαι δὲ 
καιρίας πληγῆς τυχεῖν, “ὡς ἀσφά- 
ϑαστος, αἱμάτων εὐϑνησίμων ἀ- 
πορρυέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 

890. τὰς ἀεὶ παρϑένους 
σοι δυ ἀὰ5. Β]ΘΙθ6πἀθ ἀπά ὕηνον- 
ἀπά ον], "65. ΛΝ οβθηβ; ἀεὶ δ᾽ 
ὁρώσας χτλ. “ὶο 0. (. 42: τὰς 
πάνϑ'᾽ ὁρώσας Ἐὐμενίϑας. ΕΙ. 118 
αἵ τοὺς ἀδίκως ϑνήσχοντας δρᾶτε. 
-- ὕπερον ἀεὶ δέ Βοιιορκὶ Πουιμπη: 
»Ζ1460 τἰδίέαϊιγη, 65 ὲ πος ὁέ “ἵπ γ»ὅ6- 
ροέϊέοηα οἰμδάθηι υογ δὲ, μἰ οοη- 
δογιέαγιθιγηη 5, δέζαγη, })" 4697} 6550 
τε α(ἰ 6αη. σοη ἐγ" μοἐϊογθην γ661)"1.“’ 

891: δέμνάς, δε. Ε]:5112 
σεμναὶ ϑεῶν παῖδες Ἐρινύες. 
Ιαὰ Αἰθη β8ρ16. χη δον ΟΠ 10 ἢ 
ΒΟ] ον 5 αἱ Σεμναΐί, Ε1η]. Ζυμ 
0. 6, 4. Θαγό τανύποϑας (τα- 
χύποδας) υνἱνὰ ἀϊὸ Β᾽ΟΠόγ ο! ἀπά 
ΟΠ ΉΘΙΠρ Κοὶν ἀθι" διγα ἀηροάθαϊοί, 
γν 6] 0}}16 ἀϊε Ὑν ΟΙ Δα 550} "6 6 η θη Εἰ ]- 
ΠΥΘἢ. ΘΙ ΡηΘη Εἰι5505 (ΕἸ. 488) νο]}}- 
δίγοοκθη, νρβὶ]. Ὁ. ἢ. 471]. 

839. καλῶ --- μαϑεῖν καὶ 

ξυναρπάσειαν ἰϑὺ νοΡραπηάθη, 
815 0} βιάηά6 καὶ ξυναρπάσαι. Μδη 
Καηη ἂυ58 ἱαϑεῖν ἀθηκθη μαϑοῦ- 

σαι. -- χαχοὺς χάχιστα, ἴοϑι- 

56 ῃθπά 6. ΒῸΡΙ6] 6] γδγνν πηβομαη- 
ϑ6η, 5.1391. ΡΠ. 1369; χάκεστα 
καὶ πανωλέϑρους, Αἀνονθίυπι 
πὰ ΑΔ]. νὸν θαπάθη ννῖὸ Α650}. 
δορὶ. 654 ἢ τἂν πανώλεις. παγκχκά- 
χως τ᾽ ὀλοίατο, σὰ ΡΠ]. 345. 0. 
Ὧπ: 5922. 

841. αὐτοσφαγής, αὐτοφό- 

νος, αὐτοχτόνος δὶ Ἰ66ον" ἀδν" ἀπρολ 

οἰρηὴθ οὐδ" ἐδ δοίπθη ἢδλπά [ς}} 
οὐδι" ἀν ο ἀθη 416 δοίηθη δου δὲ 
νϑοράθη, 5. Αθ56}). ϑ0μ!. 69. ΑΡ. 
1582. Επ. 212. ϑερί. 689. 511. 
Επν. Μοά. 1269. --- ΜΙ: τὼς αὖ- 
τοσφαγεῖς ποθ} ΑΙὰβ μἷ 5ιοῖρθη- 
ἄἀδιὴ [πον] ἃπ, ἀθηβοίθθη ζυτίση. 
Κοη (χαί σφαὰς -- ξυναρπάσειαν) ἴῃ 
Κυρὰ σόΡ ἀπ ἃ ΘΒ. ΓΘ 6 ΕΌΤ 
Δ Π5Ζ 50 ΓΘ θη. [661 ἀϊθ ἀορμθῖιὸ 
ΑΡροάοβὶβ ζὰ 6025 ἀπ Ὁ. (ὦ. 85]. 
1239 0. ἢ. 889. 

842. ι6ὸ νορβαυομη 465. Αἰὰ5 
Κα νῸ} 5θίπθη) Εη4θ, ννὸ ΕἸἄοἢ 6 
πᾶ ἄθιῃ αἸαῦθοη ἀθι ΑἰἸίθη μλη- 
ἰἰβοῃ6 Κραΐν Βα θη, ννρθ ἴἢγὸ Β6- 
ῬΘΟΙ ρα η δ νΘΡ] "θη, τον. φαρὶ ἀδι" 
ΕἸὰΟΝ ἂπ ἄθη Αἰρίάθη ἴῃ Εἰ Ρ Πρ; 
Βοραηρθη: ἤθη 516 νᾶ 6η ΒΟ! α] ἃ 
ἃηΠ ον ΕἸ βομοι άπ ηρ ἀθ5. ΥΥ αἰΐϑη- 
ΒΟΡΙΟἢ5.,. πἰοῖν Οάγϑβθιιδ, ὐνϑ]οθπ 

εν δῇ 
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ἔξ, ὦ ταχεῖαι σοίνιμοί τ᾽ "Ἐρινύες, 
γεύεσϑε, μὴ φείδεσϑε πανδήμου στρατοῦ. 
σὺ δ᾽, ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διφρηλατῶν 
᾿ΎΝ πατρῴαν τὴν ἐμὴν ὅταν χϑόνα 
ἴδης, ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν 
ἄγγειλον ἄτας τὰς ἐμὰς μόρον τ᾽ ἐμὸν 
γέροντι πατρὲ τῇ τε δυστήνῳ τροφῷ. 
3 , , 5 τῇ , ,ὔ 
ἢ ποῦ τάλαινα, τὴνδ᾽ ὅταν χλύῃ φάτιν, 
ἧσει μέγαν χωχυτὸν ἐν στάσῃ πόλει. 

υ 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ταῦτα ϑρηνεῖσϑαι μάτην" 
ἀλλ᾽ ἀρχτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί. 
αἰ Θάνατε, Θάνατε, νῦν μ᾽ ἐπίσχειψαι μολών" 

ΒΟΡΙΟΚΙΘ5. ππίθη ἃ15. θά θη  δριηι- 
ἰὸν δα ροίθα ἀπά νόπὶ ΕἼ ΟΠ. πἰοι 
τὶ ροιρο θη. βίη ᾶϑ8ι. θὰ ἃ])ὲν 
ΜΘμθΙΔ05 ἴπ5 ΕἸ γϑίαπι νουβοίζὺ ναν- 
δ, 50 ρᾶϑϑι ἀον ΒΊιοΙ ]05 διῇ 
Ἀρδιμθπιποη: ᾿οῖάθ Αἰριάθη τνογάθη 
ἴπὶ ον ΠΘ ΖιιΒδΙ ΘΠ ρ νΟΓ θη, νρ]. 
6067. ΑἸ]οΐα. ἃιιοῖ 50 ἰδ ἐχγόνων 
ἴα!δοῖι, ἀὰ 1. Αϑαμηθιιποη ἄθπτοῖ 
ΚΙγιάπιποδιρα [ἅΠΠ; ἀαββοράθαι ἰϑὶ 
ἀον “Αὐβάριοκ πρὸς. τῶν φιλίστων 
ἐχγόνων ἀηδιῦϑβ!ρ, δίαιὑ ἀθββθη ππδῃ 
οἰηΐαοιι πρὸς τῶν φιλίστων (οἄθιν 
ιλτάτω») δΡρυγαγίθίο. Ὑ ΘΠ οΙομι ἰδ 

ἐχγόνων ἃιι5 παγκάκως γϑ- 
ΒΟΒΡΊΘθοπ οάθι' τῶν φιλίστων ἐχ- 
γόνων τὶ ὁλ. φοιημοῖηῃ. βοινοβθῃ. 
θῖ6 Βομο!ίθη ζὶ 841: τοῦτα γο- 
ϑεύεσθαι φασίν, ὑποβληϑέντα πρὸς 
σαφήνειαν τῶν λεγομένων. Ἠϊον- 
π8 0 ἰὰ 6 ἴθ 16 ἀϊα Ρείάθη 
ΔΜ Ρθ6, ΘΠ] οἶΘ. 510}. Διο ἀσροὶι ἀἃ5 
Ῥ᾽ὸὶ δορίι. ἀπρϑΡ ἄπο ΠΠ 6 τώς απ 
φίλιστος ἃ]5 Ζιιαῦζ νἱ 6] δον οἷπο5 
ΒΟ Δ ΒΡΊ ΘΙ ΟῚ 5 γΡΡ 6, δἰηρ ΚΙ αμι- 
ποῦ. ΜΜᾶδη νϑυιηϊδδίθ ὑν0}}] ἀϊθ 
ῬοαΜ ΟΒ ΚοΙς ἴῃ ἄθα Ὑ ονίθη εἰς ο- 
ρῶσ᾽ ἐμέ, πᾶμ!]. πανώλεθρον 
συναρπασϑέντα. θαρορθη ἀὔνδα 
899. 40 πίοι νοερά δομυσιε τνογάβδη, 
ἀὰ ἀϊο νου αομ απο 465 Ηδορο5 ππ- 
τηοὐϊνιγὶ ννἄγο οἰπὸ ἀἴθ 46} οἰσϑηῖ- 
ομθα Ὀγιοθον, ἂπ νυ 6] 6} 16 βίοι [6π6 

οὐδὲ παιζν!οῖ δηβο ]θσοι. Ναη 
ἀντ δ διαὶ ἃ ΜόποΙδοβ ἀθηκθη, 
ἄθι" 714 ἁιἰ ἀθν Π ΘΚ ἢν ν 616 Μὰ Π- 
56 Πρκοῖίθα ἀπὰ ἀοίαμνθθη Ζὰ μ6516- 
[θη Βαϊίθ. Μὶ|ν εἰςορῶσι νεὶ. 
0: Ὁ 9 1550. Ζὺ 888. Ἂ 

844. Νάοϊι. ἄθη Ἠδο  Βθ ρΥ θη 
(ον. ΠοΡοϊβοιθη Ζοὶς. -- φιΐαφιτα 
αἰοἰὑγ"αγιξ 7,65)65, ρίθοίμγιίιμ)" ΑΙ οἰτυϊ. 
50. θνΙηρὶ ΑΘΒΠΠΠΘθ᾽ Ζογη ἄθη ρ6- 
βδιπιηίθῃ δε πὰ η νορΡάογθοπ, Ομ νγ- 
565 6 αἷθ6 Ροβῦ δῖ 5 ρᾷῃζΖθ 
δον πογὰ}, ΡΙΠ]οΚίου γορνν ἄπβομε 
4116 Αομᾶθυ νὸν ΤΓο]α, νόθοι Ο6- 
ἀϊριιβ᾽ γΡροηρθη ννρά βαηζ ΤΠ} 6- 
"οα ποιρθϑιοιι, Ζὰ Απι. 1080. 
ἀοροη Αἰὰβ. παϊΐθ 5101 πᾶοῖ ἄθιῃ 
[6 γΓ}} ἀον Ηοθοράθη ἀὰβ βηΖθ 
Ἠδεῖ ΓΙ Ποἢ ροβίθ! τ, ΠΔΠ ον ἀ1656 
δ ἀθὸνΡ ἨοικΚοΙ" ΘΊΘΙΘΙ [ᾺΠ1ς. ὁγ- 
{Π|τὸ νεονβαοιαπρ; 465 πάνδημος 
στρατός. ς 

841. γρυσόνωτος, 0. (. 692. 
851. Υε]. 628 ἢ. 
8ῦ8. σὺν τάχει τὸν ἐν “0. 

Η. 80. Ο. (. 500. 
8ρΡ4. νῦν, πδοιάθην ἀΡροι Δ . 

ἰ5ι, ννᾶβ ΙΘἢ} ποοῖὶ Ζζὰ βᾶρϑη ᾿διί(6. 
ἘΤΟΙΠ οι, [ρὲ Αἰὰ5. ΡΟ π 50}. ἢ] ηΖα, 
ννοράο τον ἀοτὺ (ἰὼ Ηδάθϑ, νυρὶ]. 
1812) ποοῖι δέιι5886. δϑηαρ ΠΆΡ θη, 

840 

800 

ἀϊοῖ ἀΠΖαβργθο θη, ἀθνΡ ἴοΐ ἀπ᾿ 
Π 6Ι105 76 Ζὶ σαϊοιδὶ θερν556. 
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ϑυῦχαίτοι σὲ μὲν χἀχεῖ, πτροραυδήσω ξυνών. 
ΟΥ̓ 2 3 -Ὁ-- [Ε ’ Ἀ ΓῸ ’ 

σὲ δ΄, ὦ φαεγνῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας, 
Ν Ν Ἁ [χό ’ 

χαὶ τὸν διφρευτὴν Πλιον προςεννέπω, 
, Ἂ , φεανύστατον δὴ, κουποτ᾽ αὖϑις ὕστερον. 

ΕῚ - ὦ φέγγος, ὦ γῆς ἱρὸν οἰκείας πέδον 
00 Σαλαμῖνος, ὦ πατρῷον ἑστίας βάϑρον, 

, 2. ) - ᾿ Ν ’ , 

χλειναι τ Δϑῆναι, καὶ τὸ σύντροφον γένος, 
- , , }] ς! Ν Ν "2. κ 

χρῆναι τὲ ποταμοὶ 8 οἵδε, καὶ τὰ Τρωϊχὰ 
, - " 2 3 ω 2 , 

χσεδία προςαυδῶ, χαίρετ, ὦ τροφῆς ἐμοί" 
- ων ζ Ὑὔ 3 [νι »" 

τοῦϑ' ὕμιν «τας τοῦπος ὑστατον ϑροεῖ" 
ϑρῦτὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐν 4ιδου τοῖς χάτω μυϑήσομαι. 

Στροφὴ ἅ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟῪ ἀἁ ὃ ἅ. 

σεόνος πόνῳ ττόνον φέρει, 
Ὅ β΄. 

χεδϑ ἀυᾷ, 
- Ν 32 3» ») , αἰ 

σπᾷ γὰρ οὐκ ἔβαν ἑγω; 

Ὁ ἀ. 

κοὐδεὶς ἐπίσταταί με συμμαϑεῖν τόπος. 

᾿Αντιστροφὴ ά. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟῪ β΄ ὃ ά. 

8ῦ8. πανύστατον, Δηϊ. 809 
γνέατον φέγγος λεύσσουσαν ἀελίου. 

801. χλειναΐί ἶθ55 Αἰμθη νον- 
ζαρϑνν οἶβ8 5ϑῖὺ ΡΙμδ}5 χλειναὶ 4 ϑᾶ- 
ναι, δαιμόνιον πτολίεθρον. 8]. 
1221. --- τὸ σύντρ. γένος, ἀϊὸ 
ΑΙ ΘΠΘΙ". 

802. γε]. 4118. 
8041. ΝΕ]. 9858. [πὰ [ο]δοηάθη 

οΥβ6. 06" ἀἷθ ογβίθ Ῥούβοῃ, υϑ]. 
ἷκὰ 0. (. 6. 1329. 

8001, 16 Ροϊάθη Ἠλ] ἤθη (65 
(ον5 ὑΓοΠ}6 ἢ πδο]ῖ νου ΡΟ] ΙΘ. 88- 
ΟΠ θη ΖΙΙΒΔΙΙΠΘ ἢ. ..1.ω0 φιεγείι" 51γι- 
δε. ϑιγέμαθο αγηιἐϊδίρορλίοα, αἰ- 
6 μὲ ἐπ ργηια δίγορῆα ἄμμο 
ργῖηιὶ ᾿οηιϊολιογῖϊ, δὲ ἐγ. αγι{ἰ5170- 
ρλα ἄμμο αἰξογῖμδ ᾿οηιΐολιογῖὶ ἐη167" 
86 οοἰϊοιιμγείνι)": ἐγ. αἰέο7"α δίγορηα 

απο τπὶ δοομηαὶϊ ἢοριίολογῖὶ 
μ7.45- Ργη 171, 6ἐ δὶς οἰΐαηι ἐπ αγι{{- 
δέγρορλα γοοσροπαοί.Κ ἨΘΥ ἃ πη. 

806. ἢῖι6 Μᾶμπο, ἀθη ἃ. δαῖζι- 
5ῸΘΉ θη, Ππαΐ Ζὰ ἀ6ι" Γρἄμπορη Νοῖἢ 
110 ἢ ΠΟΙ ποι ΝΟΙΒ μἰηζαρο- 
[ἄρι, νν6 1} ἀν μοῦ ἱππ ποθὴ Ρ6- 
[ὰηάθη μᾶϊ. 16 Ῥάγθομοβϑὶθ, Βεὶ 
4|16ὴ ἀραιηαιϑομθη ὨΙομίορη 6] 16}, 
18} ἀὰ5 [“απἰθηάθ ροπᾷα 61 ππἰ2- 
Ἰοβο. Μάμ 6, νρὶ. 1197. Αθβϑο}. Ῥθυ5. 
9985: δόσιν καχὰν χακῶν χαχοῖς. 
0. Β. 1280: εἰ τέκν᾽ ἐκ τέκνων 
τέχοι. Ἑππηΐὰθ: θβθωΐίάφμαηι φιιδ- 
φίαην χφιοϊχψμαηι χμοά οοηυθρέαΐ, 
ποροὶῦ Κρ]. χκὰ 0. (. 658. 

809. ἃ. η. οὐδεὶς τόπος ἐπιστά- 
μένος ποιεῖ μὲ συμμαϑεῖν, Καῖῃ 
ΟΥνι πα Καπάο νοὴ Αἰᾶϑ, 50 



ΑΙΑΣ. οὅ 

ὗλαι 
ἰδού, 
δοῦπον αὖ χλύω τινά. 

Ὅ ἅ 
ς - Ν ’ ς , 

ἡμῶν γε ναὸς χοινόοπλουν ὁμιλίαν. 
Στροφὴ β΄. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟῪΥ ἅ 

τί οὖν δή; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟῪ 5’ 

Φ. δι 

ΣΦ 
οα. 

πᾶν ἐστίβηται πλευρὸν ἕσπερον νεῶν. 
᾿Αντιστροφὴ β΄. 

5) 3 
ἔχεις Οὐν: 

ἩΜΙΧΟΡΙΟῪ ἀ ὃ ά. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΥῪ β΄ ὃ . 
σπόγου γε πλῆϑος, κοὐδὲν εἰς ὄψιν πλέον. 

ἨἩΜΙΧΟΡΙΟῪ ἀἁ ὃ ἅ 

Ἐπῳδός. 

ἀλλ οὐδὲ μὲν δὴ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν 
κέλευϑον ἁνὴρ οὐδαμοῦ δηλοῖ φανείς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

τίς ἂν δῆτά μοι, τίς ἂν φιλοτιόνων 

ἀἃ 55 160} 1 ΘΓ Θη Κῦηηϊθ 
γἃ5 Θ᾽ γ6ῖ55; Κοὶπ ΟΥἿ νυ θῖδ5. ΠΡ 
νοη Αἰᾷ5 Βοβο θα χὰ ροΡθη. --- [ἢ 
ἄθπι ΠΙΘ 556 [Ὁ] 6 πὴ ὙΌΓΘ6. Π}1155 
ἀ6" (πο" ροϑᾶρὶ ΠΆΡΘη, 6 γ6}- 
ΒΘ οἷα (ἀορἄμδο!, νγοραυ 871 
αὖ 510} ΒΘ ΖΘ}. 

812. 06" οὐϑίθ 465 φυνδίζθη ἢδ8]}- 
ΟἸΟΥΒ. ΤΟΙ ΠΟΡνοΡΡοῖθπά ἴῃ ἀϊθ 
Ἠράθ ἀδθ5 οὐβδίθῃ 50 οἷῆῃ, ἃ]5 0)}} 
ἀἴ656}" δοϑδρὶ Ππᾶϊ[6: χλύω τινάς 
οὗν τι. 

8510. ἈΘΙ]10} ἵραρί θῸ1 π᾿ 
ΠΙΚοΙ. 818 Αἀγᾶβιοβ ἔχεις (πᾶμῃ]. 
τὰ τέχνα); ὙνΟ δΓ ἄθν ΟΠΟΣ πη- 
μάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 

811. οὐδὲ μὲν δή (ννῖο ἦ μὲν 
δή, καὶ μὲν δ) [ἂν οὐδὲ μὴν δή, 
ννἷο ΕἸ. 901: ἀλλ᾽ οὐδὲ μὲν δὴ 

μητρὸς ὃ γοῦς φιλεῖ τοιαῦτα πράσ- 

σειν. ΤΊΔΟΙ.. 1128 ἀλλ οὐδὲ μὲν 
δὴ τοῖς" ἐφ᾽ ἡμέραν γ᾽ ἐρεῖς. 0. 
Β. 528. ΕἸ. 108. 1261 ἀΡδηα]ΠἸ θη 
ϑ6ῖῖθ ἀον 5'ΘΠΠΠ[Ὄ6 τνῖρα ἀϊ6 Μουρθη- 
5616 ΘὨ ΒΡ ΡΘΏΡΘΒΘΙΖΙ. 6" Αὐυϑ9- 
ἄνποκ (Ξε πρὸς ἀνίσχοντος ἡλίου) 
ἅμη Ποῖ. μοὶ Ἠδροά. 7, 70 οὗ ἀπὶ 
ἡλίου ἀνατολέων Αἰϑίοπες. 

818. φαν εὶς κέλευϑον, νῖὶθδ 
ΕἸ. 1214 φιλτάταν ὅδδὸν φανείς, 
ὯῈΡ ἀἃ55 416865 Βθάθιίοι φιλτάτην 
ἄφιξιν ἀφικόμενος, ννᾶμΡοηα ἃπ 
ὈΏ5ΘΡΘΙ 5161|16 χέλευϑος ἄδη Ρίαά(, 
ἀ6}" θϑιροίθπ νἱρα, Ῥοζθίομηθί, ν 16 
χεῖσϑαι τόπον, ξξεσθαι εἰρεσίαν 
τ; 
819 δ ΌΡΠΘ ἀπά ΑΠΕΒ ΧΟΡ 6 

Β1ηδὺ ΔΓ βοϑδηη!θ ΟΠΟΡ. 

810 

815 

570 
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ς οὔ "ὔ 323. Ρ7) 

ἁλιαδᾶν ἔχων ἀὐπίνους ἄγρας," 
ἢ τίς ᾿Ολυμπιάδων ϑεᾶν, ἢ δυτῶν 

3. , - ν ) ,ὔ ᾿ 
880 Βοσπορίων ποταμῶν, τὸν ὠμοϑυμον 

ΒΡ ’ ,ὔ 

εἰ, σπτοϑι πλαζόμενον λεύσσων 
2 ’ ’, Ἁ 

ἀπύοι; σχέτλια γὰρ 
ΒῚ ’ Ν - 2 ’ ’ ; 

ἐμέ γε τὸν μαχρῶν ἀλαταν πόνων 
,. ᾿ ’ ’ 

οὐρίῳ μὴ πελάσαι δρόμῳ, 
890 ἀλλ᾽ ἀμενηνὸν ἄνδρα μὴ λεύσσειν ὅπου. 

ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 
: Ν᾽, , 

ἐὼ μοι μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

τίνος βοὴ πάραυλος ἐξέβη νάπους; 
ΤΈΚΜΗΣΣ ΑΔ. 

νον ᾽ὔ 

ἰὼ τλήμων. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὴν δουρίληττιτον δύσςμορον νύμφην δρῶ 
; ’ ,ὔ - ὔ 

890 Τἔχμησσαν, οἴχτῳ τῷδε συγχεχραμένην. 

880. ἁλιάδαι, οὗ παῖδες τῶν 
ἁλιέων, οἱ ἁλιεῖς. 85 Αἰ θαι ν 
τὴῖϊῦ ῬδιΡοΠΎ 5 ιθ" Εὐπάπηρ᾽, ννῖθ 
χοιρανίδης α, ἃ. 

8841. Αὐϑ8561 ἄδπ ΕἸἼΒΟΙΘΡη ἡ ν6η- 
ἄθι 510}. ἀθῦ (πον ἴῃ βοῖπον Παιἢ- 
Ἰοβίβκοῖῦ ἂἃπ αἴθ θγθδάθη ππὰά ἢν γα- 
ἀθη ἄθν Βοῦρα ππᾶά 416 Ναϊδάθη ἀθν 
διγῦπι. Ὀλυμπιάδες ϑεαί 
Βπὰ 416 Νγμρθθη ἀθ5. τ γ5]50Π 6 ἢ 
ΟἸγμροβ, ἄθη ἀϊὸ ΤΡΑΡΙΚοι" αν ἀθ πὶ 
ἰροῖβοιθπ [ἀαροθῖρρο ΙἀΘη ΠΟΙ ρθη, 
ννῖο ἴῃ ΟΡ ΟΚΙο5᾽ Βοϊγχοπὰ Μοπο- 
1805 νοὴ Αβαιμηθηποη 510}} ἰΓϑηηΐ: 
Σὺ δ᾽ αὖϑι μίμνων τήνδ᾽ ἀν 
ἸἸδαίαν γϑόνα ἸΠοίμνας Ὀλύμπου 
συναγαγὼν ϑυηπόλει. 

885. Βοσπορίων, ἴπ ἄξδη ΠΕΙ- 
Ἰοβροπῦ 510} δῦ β  θββθηᾶθ, 5. 680}. 
Ῥεγβ. 109. 1752. Ἑλλήσποντον, Βόσ- 
πορον δόον ϑεοῦ. Ὥσπι Αἀ]θοιῖν 
Ὀλυμπιάδων δηίδρνίοιι ἀον" θην 
Βοσπορίων ποταμῶν (ϑεᾶν), ννὶθ 
5. Β. Ριπά. Νϑιι. 8, 2 παρϑενήϊα 
παίδων τε βλέφαρα. ΜΕ]. χὰ 0. 
Η. 201. -- μόϑυμον, νῇῖ. τὰ 
20ὅ. 

880. εἴ ποϑι, 5ὲἱ [ο»ίο, αἰϊοιῦε, 
5. ΡΠ. 1204. Κυῦᾶρον αν. 00, 10. 
ἈΡΦΝ 

888. ἀλάτας πόνων, ἴπι- 
ἸΘΡΊΡΓΟΡ ψνοιίον πὔπ ον ο1}61"» 
Ρἤαἀο, πδοῖὶ ἀλᾶσϑαι πόνους (πο-. 
γεῖν τῷ ἀλᾶσϑαι). δεδαρὶ, νῖο ἀ- 
ϑλητὴς ἀγῶνος, ἀγωνιστὴς πολέ- 
μου. . Ααοὶ [6 πϑαιίβοθο Ὑν θη- 
ἀπηρθη, Ζὰ 251. ; 

889. οὐρίῳ μὴ π. δρ., πἴομτ 
ἄθιι οἀηϑιϊρθη, Τϑομίθη, ῬΓἃ- 
ἀθ6 βδοηδιῖ 56ῖη, ἄδθῃ χϑοβίθηῃ 
γ᾽ νου θη! πάθθη, μὴ εὐϑυδρο- 
μῆσαι. 

800. ὅπου, πᾷιπ]ϊοι. ἐστίν, στὰ 
1038. Αἰα5 μεῖϊβδδὲ ἀμενηνὸς ἄ- 
νἤ 9 (νοι ἀ --- ππά μένω, υ ἃ 8' αὮ 8, 
ηιαγιέηυ αρ}᾽'᾽6]ι6γι5:42"1 οἰμαίογ5, (ἴ6- 
ρηομθηδις εἰ βιοι5, νν 6 56 108, 
πη 58 0), ἰπϑοίθιη 61" β͵ϑίο ἄθη 
Ηοιο ἴβοόμθη μνεχύων ἀμενηνὰ κά- 
ρηνα οἄθιν"" ἄθη γοῖπη Ζιργοι θη. ἴῃ 
ΝΟΡῸ] σορἢιοϑβοπάθη ΤΡδυιη 6 Ρη 
510} πΙρρϑηᾶ βυ θα ν ροζοῖρε παι. 

892. πάραυλος, ἐγγύς. 
890. συγχέχραμαι δύᾳ Απι. 1511. 



ὃ. - ΑἸΑΣ. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ 
οἴχωχ᾽, ὄλωλα, διαττεπόρϑημαι, φίλοι. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί δ᾽ ἐστιν; 

ΓΤΓΕΚΜΗΣΣΑ. 

«Αἴας ὅδ᾽ ἡμῖν ἀρτίως νεοσφαγὴς 
χεῖται, χρυφαίῳ φασγάνῳ περιπετυχῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὥμοι ἐμῶν νόστων" 
ὦμοι, κατέπτεφνες, ἄναξ, 
τόνδε συνναύταν, τάλας" 
ὦ ταλαίφρων γύναι. 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 
ς γε Ἀ “τκῳο}2. 5) υ 7 ,ὕ 
ὡς ὡδε “τοῦδ᾽ ἔχοντος αἰάζειν πάρα. 

ΧΊΘΡῸΟΣΣ: 

τίνος ποτ᾽ ἀρ᾽ ἔρξε χειρὶ δύςμορος; 

ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

αὐτὸς πρὸς αὐτοῦ" δῆλον. ἐν γάρ οἱ χϑονὶ 
γηχτὸν τόδ᾽ ἔγχος ττεριτεείὲς κατηγορεῖ. 

; ΧῸΡ ΟἿΣ; 
5» ΕῚ - 2) 8. ὕὔ [4 ,ὔ, -»;᾿ , 

ὦμοι ἐμᾶς ἄτας, οἷος ἀρ αἱμάχϑης, ἄφραχτος φίλων" 

8903. ἀρτίως γνεοσφαγής, 
ννῖο ΤΊαοῖ.. 1190 τέϑνηκεν, ἀρτίως 
νεοσφαγής. Απί. 1289 τέϑνηκεν 
ἄρτι νεοτόμοισι πλήγμασιν. 

8909. δ0|ιο!. περιχεχυλισμένος 
φασγάνῳ εἰςδεδυχότι εἰς τὸ σῶμα. 
Δ}: χὰ 907. 

900. δον ἅ11ὁη Ὠίηρθη [ΔΠῚ 65 
ἄθι μον, ἄἀθι" ΠΟ 9] 610}. ἃπ 
510}. ἀἄθηκιὶ, νρῖὶ. 208, βόιννον δυῖ 
ἀἄϊθὸ ὅθοῖϊθ, ννῖθ οὐ" οἶπο Διὰ. Ποῖπη- 
Κορ. 501}: Θ᾽ 561 τὴῖΐ Αἰὰϑ 4ι- 
Β΄ ἢ νϑνηϊομίεῖ. πὲ 10... 90): ξεν 
δὲ στενάχοντο γυναῖκες, Πάτρο- 
χλον πρόφασιν, σφῶν ὁ’ αὐτῶν 
χήδε᾽ ἑχάστη. 

9006. Τεκηιοβδα δαηϊννουίοι, 815 
μᾶϊτι6. ἀθν Οἰον βοῖναξδι: τίς ἔρξε; 

ΒΟΡΠΟΚΙΘΒ 1, 2. Απῇ. 

907. περιπετές, ᾧ περιπέ- 
πτωχεν, ν8]. 828. 899. 1024: ππά 
ἀἃ5 Ποιμοιίβοιο περὶ δουρὶ πεπαρ- 
μένος. ὕπι ἄθπ Αγβννόῖα. πἰομὲ 
Δα Κοπιμθη Ζὶὶ ἰᾶ556η, ἃ5 561 Αἰδὰ5 
ἄσπρο ἀϊ6 Πὰπὰ οἴηθϑβ Μ θα  ] ὃν- 
ἄθὺβ βοὴ, νυῖγὰ πδομάρ ΚΠ οῖ 
ἄονῦ αἀγαπά πον ουρ  Οθ Θη, ἀον [ἂν 

δΟΙρδιμον ἃ βρύθομθ. 5. ρὰ} πᾶιη- 
πὸ Τναρθαϊθη, νψὸ Τοικροβ ἀθα 
Οἀγββθιβ ΒΘ μα! ἀἸριθ, ἐγ 67. ἔπη 
ο ἵπ σοἰτέωαιηθι, ἐα δα 
οῳραπῖηθ οοΥρῖι5 ἐπιπηιϊοὶ 
οὶ οιἰαάτο οὐ θπ ἐο Οαϊηι- 
Ἰἰδπ.. 5. θυ 8: 

ὍΖΟ., ον διον ἄφρ. φίλων, τὰ 
750. Απάρινε οἵος. 
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ἐγὼ δ᾽, ὃ πάντα χωφὸς, ὃ πάντ᾽ ἄϊδρις, κατημέλησα, 

σπᾷ, πᾷ 
εἴται ὃ δυςτράπελος, ὃ “Αἴας; χ οτρ ς, δυρώνυμος «Αἴας; 

ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 
2ὕὔ “ὡώ 

οιδοῦτον ϑεατός" ἀλλά νιν πιεριχετυχεῖ 
φάρει χαλύψω τῷδε παμπήδην, ἐπεὶ 

2 Ἁ ὌΧ [αἱ Ν , , ’ 

οὐδεὶς ἂν, ὅστις καὶ φίλος, τλαίη βλέπειν 

φυσῶντ᾽ ἄνω πρὸς ῥῖνας, ἔχ τὲ φοινίας 
χληγῆς μελανϑὲν αἷμ᾽ ἀπ᾽ οἰκείας σφαγῆς. 

920 οἴμοι, τί δράσω; τίς σε βαστάσει φίλων; 
“-“ ΩΣ ι 3: 2 -“} 0Υ0Ἀ 3 , ,ὔ 

ποῦ Τεῦχρος: ὡς ἀχμαΐῖ ἂν, εἰ βαίη, μόλοι, 
γτετυτῶτ᾽ ἀδελφὸν τόνδε συγχαϑαρμόσαι. 

ἀνεν , 5) 7) ἰγαῇ ὍΝ [9] 2 
ὦ δύομορ «Ἅϊας, οἷος ὧν οἵως ἔχεις, 
ς δ 2. .ὄὃὧὦῷ -" ὕ ,ὔ -- 

ὡς χαὶ παρ ἐχϑροῖς ἄξιος ϑρήνων τυχεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφή. 

925 ἔμελλες, τάλας, ξμιελλες χρόνῳ 
στερεόφρων ἂρ᾽ ἐξανύσσειν καχὰν 
μοῖραν ἀπειρεσίων σπτόνων. τοῖα μοι 

φϑθγίάννυχα χαὶ φαέϑοντ᾽ ἀνεστέναζες 

914. δυςτράπελος, νϑ]. 009 
δυςϑεράπευτος, δύςχολος. Ἴδοιιο- 
ΠΟ ΧΡ 1] ΠΟ. 9. 484. ζόος 
ἀπηνής νον. -- δϑυςώνυμος, 
ννόσοη 490 [ἢ΄ 

917. ἐμ οηΐηι πιΐδοραδίϊἠεδ 
860, Οτἴιι5 α(ἰδρθοίνηι πι6 αηιϊοὶ ηιῖ- 
ἀθηι [676 ροδϑδιηί.. Το 6 οκΚ. 
«915. ὄὅνὸρν. φυσῶντα μελανϑὲν 

αἷμα ἄνω πρὸς ὀῖνας (νΒ!. 1411) 
ἔκ τὲ φοινίας πληγῆς (δέον) ἀπ᾽ 
οἰκείας σφαγῆς. ΓουζίθΡο5. βϑῃν! 
2Ζὰ (φοινίας πληγῆς, οἷἴπθ. πη1 
ΟΙΘΘΠΟΡ Πδὰπά "θυ ο τ 
ὑδάν!!ονο να πάο. ΜῈ]. Δηϊ. 
1238. 

920. ΝρΙ. 820. [ὰ ἀθν ΒΙιἴον- 
ΚοΙΓ 1ΠΓ65 ΘΟ ΘΓΖΟ5 5ᾶρὶ Τ., ἀἷ6 

᾿ ἄγ οἢ ἀθη ἀδάδηκροη, νν οι" ἃ. [1 
γάρ θη. 80|16, παιαν!τοι δα ἄρῃ 61"- 
νναρίθίθη θυ θυ ρο] δου ννἱρά, ΓΤ ὰ- 
ΚΡο5 νοῦάθ παη βοῦᾶάθ γθοὶ Ζαῃ 

Βεργ θη 155 ΚΟΙΠ6π, δἃπάθυ5 ἃ]5 (Θ᾽ 
ΠΠΘ 6 νῸ}16 Βυυάο 65. βοΠο . Βαιίθ. 
δίαι! ἀκμαῖος πα)6 ἴθ, ἀὰ ἄν πἰοιε 
ἴδ] π Καπη, ἨδΡιμδμη5. 6 }})6556- 
ΤΠ ΔΗΡΘΠΟΙΏΠΙΘη, ν8]. Ζὰ 197. 

924. παρ᾽ ἐχϑροοῖς, πα ἅδη 
Αυρθη ἀδὺ Βοῖπάο, ΨΒΙ. 020. 
Πεοροά. 1, 92 παρ᾽ ἐμοὶ τὸ οὔνομα 
δίκαιός ἐστι φέρεσϑαι. Μ|λ ἀθιὴ 
ἀφάδηκρη ν9]. 0. ἢ. 1290. 

930. φαέϑοντα, καϑ' ἡμέραν. 
Π6ν" ΟἸον" σϑϑιθῦ 510}, 4855 65. τ 
ΑΙδϑ5 δἰ 501] 0 Π 65 Εη46 πο] θη ὑγρά, 
μά} 6 ἴππ ἀ16 4αλ]ν0}}6 1,61 θη [Ἰ, 
416. δ" νον η ἃ Τρο ἀπά ἴῃ (6. 
ΝΟ νου] 6} ἃιδϑιιηνθ, βΘηι᾽ ν6}- 
γναΠΠθη. Ποῖ χυνίηροη ὙγῸ}}} ἀἷ6 
γοΥῦίο. 56] απ αἷ6 [Πηδιᾶηάθ, 
ἀὰ5 ἀναστενάζειν πἰοῦ! δυΐ ἄθη 
Ἰοϊχίθη Τὰς υπὰ ἀἷ6 Νδοϊη Ζὰ "6- 
501 Κο. 
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ὠμόφρων ἐχϑοδότ᾽ ᾿Ατρείδαις 
οὐλίῳ σὺν πάϑει. 

μέγας ἄρ᾽ ἦν ἐκεῖνος ἄρχων χρόνος 
πημάτων, ἦμος ἀριστόχειρ 

Ἔκ κι ἔχουν ἀγὼν ὅπλων πέρι. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

ἰώ μοί μοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

- Ν [4 5 ἢ , 
χωρεῖ πρὸς ἥπαρ, οἶδα, γενναία δυη. 

ΤΕΚΜΗΣΣ Α. 

ἰώ μοί μοι. 
; ΧΟΡΟΣ. 

3 ’ 2 Ἃ - ᾿Ὶ ἢ ΡῚ ω ’ 

οὐδέν σ᾽ ἀπιστῶ χαὶ δὶς οἰμῶξαι, γύναι, 
“Ὁ 23 - Ρ Ἷ ὔ 

τοιοῦδ᾽ ἁποβλαφϑεῖσαν ἀρτίως φίλου. 

ΤΈΚΜΗΣΣΑ. 

σοὶ μὲν δοκεῖν ταῦτ᾽ ἔστ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἄγαν φρονεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ξυναυδῶ. 

ἐς ον ον 

οἴμοι, τέχνον, πρὸς οἷα δουλείας ζυγὰ 
γε: 

χωροῦμεν, οἷοι νῷν ἐφεστᾶσι σχοποί. 

ΧΟΡΟΣ. 
»" 2 ’ 

ὦμοι, ἀναλγήτων 
δισσῶν ἐϑρόησας ἄναυδ᾽ 
μὴ) ψ. Ὁ - ““. ») 

ξ0γ «Ατρειδᾶν τῷδ᾽ ἄχει. 
ἀλλ ἀπείργοι ϑεός, 

9890. Μίαη νϑγιηαϊποῖ, γρυσο δέ- 
τῶν 561 δυβροία! ] θη, μ ΒοζΖιρ; 
0 ΑΟΠΠΠΠΘ5᾽ ΠΘΡἢ ἀϑιοϑ ΡΠ Ρ 6 
ἨἈϊβίαπρ, νοη ἴον 68 "ῸῈῚ Ποῖον 
μοῖβϑι : χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα 
ϑεοῖο. ὙΠ ΙΘΥΒΟΙ Ζίοῖι οὐλομένων 
ΨΟΙ. 

938. γενναία δύη, ἰσχυρά, 
δ ΟΠ 6 Ρ, ΘΕ] ΟΝ ΘΙ" ΟΠ 62, 17ι56- 
ημ5 ἄοϊο». 

400 ὑχι) δὲς; Ὑρ]» 482;:0. ΒΕ: 
1816 Π΄ 

.. 942. θὲ (οι μαΐΐα ἀπο οἶδα 

απ οὐδὲν ἀπιστῶ φοϑαρῖ, 61" νυ 1556 
ΤΟ Κι θ558᾽5. ΓΡΊ ΒΟ Π Θη ΟΠ Π]6ΓΖ Ζὶ ἢ 6- 
σΡΘΊβοπ; Τοκιηθϑϑᾶ ον θἀθγ, 516 
ΔΡ6Ι (415 ἀἰθ πᾶμοι" 516 6η46) 6 τηΐ- 
ΡΓ1π 46 ἴδῃ. 

944. ὙΕΙ͂. 490 [Π΄ 
948, ἔργα τῷδ᾽ ἄχει, 616 

ΠΟ χὰ 66 παροῦσα συμφορά 
ΠΙΠ ΖΕ ΚΟΙΏΠΙΘη, ψν8]. 860. Απάργο 
νϑΡ πάθη ἀναλγήτων τῷδ᾽ ἄχει, 
ϑοβθη ἀ16 δίθΠὰηρ ἀπα Ζιι" δοην ἃ- 
ὁπαπρ 465 Δ᾽] οιπθίμθη Ἐριμιοιοιϑ 
ἀνάλγητοι. 

ἢ Ἔ 
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ΤΕΈΚΜΗΣΣΑ. 

ϑδθοὺχ ἂν τάδ᾽ ἔστη τῇδε, μὴ ϑεῶν μέτα. 
β ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν γ᾽ ὑπερβριϑὲς ἄχϑος ἤνυσαν. 
ΤΕΚΜΗΣΣΑ. 

τοιόνδε μέντοι Ζηνὸς ἡ δεινὴ ϑεὸς 
Παλλὰς φυτεύει πῆμ᾽, ᾽Οδυσσέως χάριν. 

ΧΌΡΟΙΣ 

954 δα χελαινώτταν ϑυμὸν ἐφυβρίζει πολύτλας ἀνήρ, 
γελᾷ δὲ τοῖςδε μαινομένοις ἄχεσιν πολὺν γέλωτα, φεῦ φεῦ, 

900 ξύν τὲ διπλοῖ βασιλῆς χλύοντες ᾿Ατρεῖδαι. 

ΤΕΚΜΈΣΣΑ. 

ἃ δ᾽ οὖν γελώντων καἀπιχαιρόντων κακοῖς 
τοῖς τοῦδ᾽. ἴσως τοι, κεὶ βλέποντα μὴ ᾿πόϑουν, 
ϑανόντ᾽ ἂν οἰμώξειαν ἐν χρείᾳ δορός. 
οἵ γὰρ χαχοὶ »γνώμαισι τἀγαϑὸν χεροῖν 

90 ἔχοντες οὐκ ἴσασι, πρίν τις ἐχβάλῃ. 
ἐμοὶ πικρὸς τέϑνηχεν, ἢ χείνοις γλυχύς, 

9050. Αὐΐ ἄδη Υαη5ο 465 ΟἸ015, 
416 ἀοιοῖῦ τπῦρο ἀᾳ5 Ὀπ}6}} ἃ}- 
ψνΘἤΓθα, ογππορὶ Τοκιιθϑθα, διαί 
ἄονῦ ἀδιίον Βοϊθίαπα 5θὶ πίομῦ Ζὰ 
Το ηθη, ἠδ 516 ραν δάθ ἀϊθϑθ ἰγοϑί- 
1ο56: [μρ6 δ6βο Πα θη μᾶιοη. γΕΙ. 
581 [ἴ. -- μὴ ϑεῶν μέτα, μὴ 
ϑεῶν μετασχόντων, «βουλομένων. 

951. ἤνυσαν ᾿ "οἵ ϑεοί. 
9052. Ζηνὸς ἡ δεινὴ ϑεός, 

5. 112. 450. Απἰ. 825. )ὰ5 φυ- 
τεῦσαι (0. Ἀ. 343) δομῖ δυΐ ἀὰϑ5 
ὙΠ δηρογιοι, 5. 994. Αἰ! Οάγ9- 
5615 νυν ῖρά 6 ἀϊθ Ααἰηον Κϑαμικοὶς 
16} ἃ]5 Δ αἰ6. ΑἰὐἹ]άθη φρο] θηκί, 
τπἴῃ βίη ϑρᾶϊδιΡοϑ ππνθ ΡΒ ο5. Εἰϊη- 
δυο θη ἀθϑίο ρου ρΡαϑοιθπάθν νὶρ- 
Κρη Ζὰ ᾿ἅ556η. 

9054. χελαινώπαν ϑυμὸν 
(δοηδὺ μέλαιναι, ἀμφιμέλαιναι φρέ- 
ψες) ἐφυβροίζε {, κεκρυμμένον χαὶ 
δόλιον ϑυμὸν ἐ ἐχοραίνει ἐφυβρίζων, 
6Ρ ἔγδονι: βϑὶπθ ΒΟ Ν 826 
ϑ60]6 ρορθπ Π5 ἃμ85, Ζεοϊρὶ 
Ῥοβιαῖίο δομβαάθηϊγοιἀθ, νρὶ. 971. 

1385. Καράποιβ ἔπι. Ρμδη. 180 τὰ 
δείν᾽ ἐφυβρίζει πόλει. 

9601. οἱ δ᾽ οὖν, νῃῇ. 114, ἱπι- 
πη, ποἰηθίμα !] }) θα, 0. 
Β. 669. ΤΎΔΟΙ. 329. 

908. ἐν χρείᾳ δορός, ἴῃ Ὧ6- 
δἰαο)ο ᾿αβέαθ οἴμδ, 0 68 δυΐῦ 
βΒοίηϑ Ἡὰ]Γ[6 ἴπὶ Κυϊοδο δη- 
Κοιμαἴ. : 

90ῦ. πρίν ξτὺς ἐκβάλῃ, πρὶν 
ἐχβάλωσιν, στερηϑῶσιν αὐτοῦ. Απ 
ἄϊο 516116 ἀοΡὺ ἔχοντες {0 τις, 
Ὑγ61] ἃἂη τπηᾶποθπι Οἱ 6] η6 ἢ. [ΘΠ 
ΑΥῈ ἀϊοθθ5. ΒΟ Κ58] διοὴ. θοννδῆν- 
Ἰοῖλοι. ΡΙδαιαβ Οἀρι. 1,3, 89 7 μῆς 
ἀδθηΐφιθ ποηιΐηος ποδία τπέοἐ θ9᾽1-- 
5 θοπα, (ὐη, χέαθ ἔχ ροίοδέίαϊξο 
Παϑδϑιιίηυιδ, δα αηιυϊδίηνδ. 8]. Πο- 
γαΐ. (αγπί. 8, 24, 91. 

900. Ὠ΄ῖ6 σον δηπ] οι 6 ἀαγοῖ ἀπ- 
δίδυμα ο Ε]Πρ856. νὸπ μᾶλλον 61- 
ΚΙάνι [μϑϑὰγ! ἢ. χείνοις 86} οἰποπ. 
ἀπ ΚΙ Γ 6 ἀθάδηκθη. 1650 πη ΠΟΙ. 
δαί Οα6}16 ἢ, 50 ἰδὲ ἀδὺ ὅπη : 
ὙΜν πδοιὶ 5οῖα Τοῦ Καπι- 

ϑὐδνδδυ. α. διϑμν δυνά. 

Νν δ ου,, σίου ομμμμοννννν ϑδιόνοονα. ὦ. 
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ς - Ἁ , τεῇ Α 2 ’ - 

αὐτῷ δὲ τερττνὸς. ὧν γὰρ ἡράσϑη τυχεῖν 
2 , 2 ς - ’ ο 2) 

ἐχτήσαϑ' αὐτῷ, ϑάνατον, ὄνττερ ἤϑελεν. 
τί δῆτα τοῦδ᾽ ἐπεγγελῷεν ὃ ἂν χάτα; 

ϑεοῖς τέϑνηκεν οὗτος, οὐ κείνοισιν, οὔ. 

σιρὸς ταῦτ᾽ ᾿Οδυσσεὺς ἐν κενοῖς ὑβριζέτω. 
᾿ς Αἴας γὰρ αὐτοῖς οὐχέτ᾽ ἐστίν" ἀλλ᾽ ἐμοὶ 
λιπὼν ἀνίας καὶ γόους διοίχεται. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
Ἄ 4» , 
4ὠ μοι μοι. 

ΧΟΡΟΣ. 

σίγησον. αὐδὴν γὰρ δοχῶ Τεύκρου χλύειν 
βοῶντος ἄτης τῆςδ᾽ ἐπίσχοπον μέλος. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 
3 ! 7 7 ΕῚ ,ὔ 2) ν,.5 ἢ 

«ὦ φίλτατ ΔΑ τας, ὦ ξύναιμον ὁμμ ἐμοῖ, 
ἄρ᾽ ἠμττόληκαά σ᾽, ὥσπερ ἡ φάτις χρατεῖ; 

ΤΙ 6Ι, 5οίποη θη θη σοι α 6, 
06. (απ ἀαγαῦῖ Κοιμμ 65 Δ]|16]η 
ἃΠη, ἀδ5 ἰδ ἀϊθ Ἠαιρίβδο!8) ἂν 
πη 56 ]05ὲ 15 6Ρ' οἴηδ [ζυ 81, 
ἸΠη50 6} η ΘΙ 5θίηθη ὟΥ ἀη50}} ΟΡ ΘΙ ολ 
δαί. 

9601. ἠράσϑη, ν8]. 086. Απὶ. 
1990. 

908. ϑάν., ὅνπερ ἤϑελεν, 
γὙ8]. 1114. Ζὰ Αηϊ. 468. 0. (6. 1103. 

909. ἐγγελᾶν κατά τινος 
Ὁ. (..1.559: ΕἹ; 890. δι ΒΒ ]..928. 

910. ϑεοῖς, ϑεῶν βουλομένων. 
οὴ (ἀδίίονπ (ν8}}]. 6095. 1128) 
ἀπ᾽ ΘΓ ΒΟΒΙΟΡΡ θη, ᾿Πη50[6} ΟΡ 
ἱβπθὴ 56ῖπθ [Π6 6 ΡΠ θα ηρ Ὀὔ556} 
χπιδοίο; πίοι! ἄδθη ΒοΙη θη, 
ἄογοη ΠΉΡΘΟΙ θη Π10}}}, ἀπ 96- 
ἀγίθθοθη μαϊῖθ. Αἰπθηθ Παϊμο πη 1ἃ 
τὰ Θη ΘΓ μάο" Ταῦ νϑυ] θοῦ, ἴῃ 
ΕΌΪΡ 6. Ὑ ΘΙ ΟΠΟΡ. ΟΡ 5ἰοίι ἰὔᾷιοιο. οὐ 
ἘΣ τα 0. Οἱ 581. 

9711: ἐν κενο ἴς, ματαίως, ννὶδ 
0. Β. 281 ἐν ἀργοῖς. ΜΕ]. 9546 
50. ἰαηρθ Αἰὰ5 [θθῖε, ὙΠΝ 65. ΠΟ 
ϑἴηη, 510} ζὰ νυ πίθπ πὰ 465 ἅθ6Γ- 
σνυπάθποη ἀθρΠ6 18 Ζα βροίίθη, [ΘΖί, 
4ἃ δ΄ ἰβπθη ἀδ!ιΐη ἰδί, ἰδὺ Ὁ ἀγ 8568) 
ὥβρις οἶϊε]. -- Πὰ ἀΐθ (μοῦ ν ο156 

ΒΘ Π θη, 

πη Ἠθράθη νοῦ 8179 --- 024 οἷη ὅγ- 
βίθῃῃ 1846 πη, ἄθϑϑοπ ΕἸ ἀθγιηρ ἴῃ 
(ἀδϑᾶηρ πη Πράθ 510} σἂηΖ βἼϑΙο 
χν Θἀθρ ο}} νου 928 --- 970, 50 Βαϊ 
56Π0}] αἴ6 ἄτοὶ οὐ χίθη οΡ 56, ἡν ] Π 6 
ΠΟΥ ἀϊθ δόπᾶιο Ποϑροηδίοη δᾶ π5- 

[ἂν ἀπᾶοιν ορκΙ νι, Αηάθγθ 
μπάθθη 909 υηὰ 912. 73 νογἀδομεὶ 
ΑἸΠοΙη δη 516}. ἂν ἀἃ5 ΘΠ 9]16 
ὁμάδα υπὰ Ὀγθιθὴ ἀθυβ θη (ἀ6- 
ἀδηκοη "6ὶ 50 ΘΙΌΒΒΘΠΙ ΘΟΠΠΠΘΓΖΘ 
ὨΪΟΙ 5. Δα ]]6 πη 465. ἀπα βίγθηρο ἢθ- 
Βρομίου ἴῃ ἄθη [ἀμ 6η ἰδὲ πἰομὶ 
ΡΟ υ οἢ, Ὗ΄, 9609 5161} ἀ6ν νυν 61}- 
ΠΟΘ ΟΡ 5. πνῸ}}} ἃπ; 
51 η4 βρορδάθ 161 νοη δΡρ ΓΘ ημθ. 
γγκΚαηρι ,, [ἢ 56 051 ἰδὲ ψνΟ}}], 
ἄϊὸ Εὐὔγβίθη ννοράθη π᾿ θη νο}- 
1 ΐ556η, 516, ἀϊθ 510} βϑοίηθη Τοά 
πἰοις Ζαϑο ρθη ἀπ ἢ 11} ΔΡΘΡ 
πᾶ ΟΡ 50 νη. ΚΙΠΉΙΘΙ" Ἀπ ον- 
Ι556η." ἘΜ. ΤΊΔΟΙΙ. 4ι πλὴν ἐμοὶ 
πιχρὰς ᾿Ωδῖνας αὐτοῦ πρασβαλν 
ἀποίχεταιυ. 

974. ΤΟαΚΥῸΣ Κα Πΐη ον 46} 566η68. 
910. ἐπίσκοπον, ἐστοχασμέ- 

γον, συνῳδόν, ἡ ω ἐπίσκοπος το- 
ξότης --Ξ Ξ ὃ τυγχάνων τοῦ σκοποῦ. 

918. ἀρ ἡμπόληκά σε, ἃ} 6 

910 

91ὅ 

Δ ἘΝ τ 3 2 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὄλωλεν ἁνήρ, Τεῦχρε, τοῦτ᾽ ἐπίστασο. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

980 ὦμο; βαρείας ἀρα τῆς ἑμῆς τύχης. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων 
ΤΕΎΚΡΟΣ: 

ὦ τάλας ἐγὼ, τάλας. 

ΧΟΡΟΣ. 

στάρα στενάζειν. 

ΤΈΕΥΚΡΟΣ. 

ὦ περιστιερχὲς τιάϑος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄγαν γε, Τεῦχρε. 
; ΤΕΎΚΡΟΣ. 

φεῦ τάλας. τί γὰρ τέχνον 
τὸ τοῦδε, ποῦ μοι γῆς κυρεῖ τῆς Τρῳάδος; 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑϑῦ μόνος παρὰ σχηναῖσιν. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐχ ἕσον τάχος 
δῆτ᾽ αὐτὸν ἄξεις δεῦρο, μή τις ὡς χενῆς 
σχύμνον λεαίνης δυςμενῶν ἀναρπάσῃ; 
1ϑ᾽, ἐγχόνει, σύγχαμνε. τοῖς ϑανοῦσί τοι 
φιλοῦσι πάντες χειμένοις ἐπεγγελᾶν. 

16} ἀϊο]. (ἀρ ο} πηθῖηο Ἐπ ΓΘ Πιιη 
πᾶο Μγϑιθη) νου αίμοη τπά 
γνορΡκαῦυΓι Ὁ πιίονννορθ ναι ἄθιῃ 
ΤουκΡο5 416 Καυπάθ νοῖ Αἰαβ᾽ Τοῦθ 
ζυροκοιμηθη. (9990): πιη Ἰδοῦ Θ᾽ 

- 56 νορννάγίο, ἀᾶθ5. ΘΓ πίοι! χὰ- 
δόδθη βθννοϑθη, ὑπ αἄἰθ ΤΠδι' Ζὰ 
γ ΡΠ πἄθγη, νΒ]. 1006. (Ὀ16 [μ65- 
αὐὶ ἀδν Βάοῃοι" ἠμπόλη κας, ν 6] 06 
Το ΘοΚ ὀΡκ]ᾶγι πέσραγας, πᾶ]}6 [6] 
τὴ Ποιηδηης Εἰηδηδαϊΐϊοη ν0Γ- 
Ἰδῦβοι!, ἀὰ ἀηάογο ΠΡ ΚΙ ἄρα προπ 80 
ὙνΘηἶρ᾽ αἷς 16π6 θΘ νι α ρθη.) 

981. Κεῖ. 904. 

ο8ὅ. μόνος ΚΟΡῈ ἰροὶΖ τέχνον 
Ζαπὶ πδιρ! θη (ἀθβο] οι ῦ χαρίοκ, 
νἱ6 φίλε τέκνον Ἠοιπον. 

980. ΜΙ κενῆς νὰ ἀθν ΕἸ [0]6᾽ 
465 ἀναρπάσαι νΟΡΥ ΟΡ ΘΠΟΙΠΠΙΘΠ, 
8.. 20 69. 511. Αηϊ. 424 ὄρνις Χ ε- 
γῆς εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέ- 
πει λέχος. ΝΥΪΟ τπᾶπ ἀθι" [μδννίπ 
ἀὰἃ5 πῆρ Τὰ}, νοπη 516 ΟΠ 
ΠΡ 0} ἴϑρη 150, 50 τηϑομίθ τηδὴ ἄ6π 
Δ]16 πη. ἃπὶ Ζ6] 16 ΖΡ Κρ] 55 θηθπ 
ΕΠ 8 Κ65. ΤΌ θη πὰ τνῖθ ἀΐθ σὰ- 
γοκκοηγοπάθ [ῦννῖα τυλ θη ὙΠ" 
ἄλπη γοΡροθ 5. να ]1|6Π. 

ες Δ. ἐνάν π΄ νὼ ᾳς . 



ΑΙΑΣ. 109 

ΧΟΡΟΣ. 
χῚ Ἁ 39) - - - “- Ι ’ 

χαὶ μὴν ἔτι ζῶν, ΤἸεῦχρε, τοῦδέ σοι μέλειν 
᾿ -Ὃ-ὟἮ ΕῚ 

ἐφίεϑ᾽ ἀνὴρ χεῖνος, ὥσττερ οὖν μέλει. 
: ΨΕΥΚΡΟΣ. 

3 - ς ,ὔ νΝ ’ 2 Ν 
ὦ τῶν ἁπάντων δὴ ϑεαμάτων ἐμοὶ 
ΝΣ κα - 2 - γ ’ 

ἄλγιστον, ὧν προςεῖδον ὀφϑαλμοῖς ἐγώ, 
ς , ΒῚ ς -Ὁ - 2 ’ Ν 

οὗόὸς ϑ' οδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ 
’ 2 Ἂ ’ « Ν - ΒῚ) 

μάλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον, ἣν δὴ νῦν ἔβην, 
3 , 2 7 Ν Χ ς 2 , 
ὦ φίλτατ Ἅϊας, τὸν σὸν, ὡς ξττῃσϑόμην, 

μόρον διώχων χἀξιχνοσχοττούμενος. 
2 - ’ὔ ,ὔ «ς - 

ὀξεῖα γὰρ σου βάξις, ὡς ϑεῶν τινος, 

διῆλϑ᾽ ᾿Αχαιοὺς πάντας, ὡς οἴχει ϑανών. 

ἁγὼ χλύων δείλαιος, ἐχποδὼν μὲν ὧν, 
ὑχιεστέναζον, νῦν δ᾽, ὁρῶν, ἀπόλλυμαι. 

2ὔ 

οἰμοι. 

ἴ᾽ ἐχκάλυνψνον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν χαχόν. ο, 
3 2) -“ 
ὦ δυςϑέατον θμμα χαὶ τόλμης πιχρᾶς, 
ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φϑίνεις. 

στοΐ γὰρ μολεῖν μοι δυνατὸν, ἐς ποίους βροτούς, 
τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ; 
5» ᾽ὔ Ν Ν Χ 2 ’  Ω 

ἢ ποὺ μὲ Τελαμὼν, σὸς πατὴρ ἑμὸς τ΄ ἰσως, 

9900. Υε]. δ66 Γ΄. 
994. 6 Βδβίθπ Θα6]]6η ἁπασῶν. 

ΨΙΘΠ]οἰοιὶ δός ϑ᾽ ἁπασῶν οὖν ὧν. 
9. ὙΕΙ: Δη1-1212. 

993. σου βάξις, ἀὰ5 6ἀο- 
τἄάομν νοι ἀϊν; ὡς ϑεῶν τι- 
γος (βάξις, οὐδ βάζοντος, ν8]. 
Τγαοῆ. 108), ψῖθ νοῦ 6΄ἢ 6Πὶ 
αοἰϊαο νου γοῖῦοι. 80. Πιαίϊα 
Ζθυβ βονᾶμνι, να Αἰὰβ 820 ον- 
ΠΟμυὺ παϊϊθ. ΠΡ 804 ἀνρεβαπάϊο 
Βοϊθ αὶ ἴθπ νου] οὐθν 50 Ζὰ 
βρᾶϊ βοΚομηπιθῃ. 

1003. Τοικνος τϑάθὺ βοῖη (θ- 
ἴο]ρο ἃπ: Τοκιμθϑϑὰ νὰ" 989 ἃ}- 
δοραπρθη, τὶ ΕΣ Βα Κ65. Ζὰ ΠοΙίθη. 

1004. Ο ρσύᾶυβϑον ΑΒΌΙΠ1ῸΚ 
(ὄμμα, ϑέαμα), απὰ 6 "Ὲ 465 
διυΓ Ρη Υ ἀρ η 5565: 6. ΠΊ0}- 
ἴθ ΘΟ 5610 παῖ θοΙάθη ᾿ῃ ἀΐθβοθιη 

δΊΠππ6 ροβίαιίοίθη (ᾶϑιι5. ἃ}), ἱπάθιῃ 
ΘΙ" [δὰ ἄθη νοοδίν βοιζίὶ νοι 461], 
ννὰβ ἄδριη ΒΙΙΟΚΘ νου]ορὶ, ἀἄθη 66- 
αἰ ἰν νοη θη, ννᾶϑ. Πιπ| ΘΙΠΡ [ἀπ π 
ννὶρα. (πάθον νϑγβίθιθη χαὶ πυ- 
χρότολμον, 50 ἀδ85 46 ἅδπ. ἄδιῃ 
Αἀ]οοῦν βΊθιοἢ. δἰθμῦ, νρ]. 481 [.) 

1005. χατασπείρας, νὶο 958 
φυτεύειν. ἐ 

1007. ἀρήξαντ᾽ ἰδ νοῖὶ [ηἴ, 
μολεῖν Δ ἄπρίρον Αοουβαιν, νῖθ 
1. 22,109 ἐμοὶ τότ᾽ ἂν πολὺ χέρ- 
ὅδιον εἴη, ᾿Αχιλῆα χαταχτείναντα. 
νέεσϑαι. ΑΘ50}. Αρ. 1592 οὕτω 
καλὸν δὴ χαὶ τὸ κατϑανεῖν ἐμοί, 
δόντα τοῦτον τῆς δίκης ἐν ἕρ- 
κεσιν. , 

1008. ἔσως, ραγίέον». ΤΟΌΚΓΟ5 
Ἰορὺ δἴπθῃ βθβδοπάθγη Νοιάνιοκ δα 
ἀὰ5 ἄθιὴ γαΐϊο βοθθηῦθο" βϑῃΖ 

100ῦ 

“100 
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δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόςωπος ἵλεώς τ᾽, ἰδὼν 
τοιυχωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ. πῶς γὰρ οὔχ; ὅτῳ πάρα 

μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν. 
οὗτος τί χρύνυει, ττοῖον οὐχ ἐρεῖ καχὸν 
τὸν ἐχ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόϑον, 
τὸν δειλίᾳ προδόντα χαὶ καχανδρίᾳ 

1015 σὲ, φίλτατ᾽ 47ἴαν, ἢ δόλοισιν, ὡς τὰ σὰ 
χράτη ϑανόντος χαὶ δόμους νέμοιμι σούς. 
τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύςοργος, ἐν γήραι βαρύς, 

ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν ϑυμούμενος. 
τέλος δ᾽ ἀπωστὸς γῆς ἀπορριφϑήσομαι, 

1020 δοῦλος λόγοισιν ἀντ᾽ ἐλευϑέρου φανείς. 

τοιαῦτα μὲν χατ᾽ οἶχον" ἐν Τροίᾳ δέ μοι 
πολλοὶ μὲν ἐχϑροί, παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα. 
χαὶ ταῦτα πάντα σοῦ ϑανόντος εὑρόμην. 
οἴμοι, τί δράσω; πῶς σ᾽ ἀποσπάσω πιχροῦ 

Ἰοδτοῦδ᾽ αἰόλου χνώδοντος, ὦ τάλας, ὑφ᾽ οὗ 
φονέως ἀρ᾽ ἐξέπνευσας; εἶδες, ὡς χρόνῳ͵ 

ννῖο 1038 ἐν γνώμῃ φίλα, πὰ 0. δΊθιομα Ὑ οΥ ἅ]η155 ἀρ. ΒΡίΔοΡ, 
Ἀ. 11 σὺν γήραι βαρεῖς. ΝΕ]. 464. τυᾶηγοηπά νοῦ πιὐι ον]. ὅ6 116 

Αἰὰ5. 8415 παῖς γνήσιος ἄδη ΝΟΥΙΖαΡ; 
ἢδ[. 

1010. πῶς γὰρ οὔχ; εὐπρός- 
ὠπος ἵλεώς τε δέξεται. Μὶϊ Βιι- 
θυ κοῦ ΘΟΒΡΡΟΟΠ θη. 

1011. μηδὲν ἥδιον, πᾶμη]ο} 
τοῦ εἰωϑότος. ᾿ 

1012. τέ κρύψει, πᾶμῃ!]. καχόν. 
1018. δόρυ πολέμιον, ῦ}- 

πἴβομο ΒοΖθππσηρ ἀθ" δορίληπτος 
Ἠροβίοπο, 5. 4341 1901 [ 

1015. ἢ δόλοισιν. ϑορῇοκ]ο5 
ἢαὺ ἃ00}} ἀϊθϑοη Ζπρ 46 ὅαρο δηὶΐ- 
Ἰομηΐ, αἴθ ΟΡ 5610 5: πὴ Τεῦχρος ))6- 
παπάο!! μαι, ἄδ55 (6 8ἃ|16 θΆΡΒΟΠΘ 
Τοϊαποη. ἄθὴ Τ᾽ αΚΡΟ5. νοῦ ρον ο- 
θη, δ πὰρ 6 Αἰαϑ᾽ Τοά νϑυδη]αϑ5ΐ, 
5. Κ0Π01]]. χὰ Ριπά. Νοιῃ. 4, 10. 

1011. δύςοργος, ἴῃ ἀδρθη- 
βᾶ[Ζ6 Ζι εὔοργος (πρᾷος), --- δύς- 
τροσίος, ἐπέγαοίανι 5. Ἐὲὸ δ} ἁυΐ 
ἄδη Ομ γα κίον ἴπὰ ΑἸ δ θη θη, νυνὶ 
ῬμΠ. 311. --- ἐν γήραι βαρύς, 

1018. πρὸς οὐδέν, ἀληϑὲς ἢ 
αἴτιον ἐμοί. 

1019. ἀπωστὸς γῆς ἀπορρ.. 
νΡ}]. 890. -- ὺῆα5 Τ᾽ ακΚΡΟΒ' ΒΘ θ8- 
[ἀρομνθῦ, βόϑοθαϊ ἴῃ 465 ΠΟ ΟΡ 5 
Τεῦκρος ΜΝ ΊΡΚΊΙοΙι, νρ]. ον. ὕαρι. 
1, 1. ΝΕ]. Ραϊ. 1. τ΄ 7 σεν, ΟΝ 
γθοομίιδ α ραΐ»6 1 ἰαηιοηθ οὗ 56- 
ηἸίίαηι γ0γι υἱηϊοαίαο ἢ)" αἱρῖ5 η- 
ἑμ)αθ, Ονρημηιν αὐριίδι5. οοΘηπο- 
γιῖγεθηι, ραΐγαθ δία ϑαϊαηεγα 60η- 
δεέϊέιϊ. 

1020. λόγοισιν, ταῖς τοῦ πα- 
τρὸς λοιδορίαις. 

1024. ἀποσπάσω, πὰ 9071. 
1025. αἰόλος, -Β1:1026η ἃ, 

Ῥ]πκ, νῖο αἰόλος ϑώρηξ, ζω- 
στήρ. Ποιπθν πθημπΐ ἀϊ6865 ΘΟ ΝΡ. 
ἀργυρόηλον. 

1026θ.ὡ. ἄρα, Μ»ὶ8 πιᾶπ ἃ]50 
πα ΡΒ θη Κᾶηπ, 501} ἀἴ655 
ΘΟ ἀοίη ὙΥ ὕρθον βίη, νθ 18]. 
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Ἕχτωρ χαὶ ϑανὼν ἀποφϑίσειν; 
σχέψασϑε, πρὸς ϑεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν. 
Ἕχτωρ μὲν, ᾧ δὴ τοῦδ᾽ ἐδωρήϑη πάρα 

- ᾿ ς .-- 2 2 , 

ζωστῆρι πρισϑεὶς ἱππιιχῶν ἐξ ἀντύγων 
2 , 2 2.ϑ ὦ 2 3. υ οο ἢ ᾿ 
ἔγνατύτεν, αἰῶν εὑτ ἀπέιννυξεν βίου. 

ἕ πον 3ϊι “} ,» ς΄ Ἀδό τ) 
οὗτος ὃ ἐχείνου τήνδε δωρεὰν ἔχων, 

Ν -“.« 7) ἣ ’ 

σιρὸς τοῦδ ολωλε ϑανασίμῳ πεσήματι. 
3.) 3... “8 ν -« ϑ γὺ » , 
ἂρ οὐχ Ἐρινὺς τοῦτ᾽ ἐχάλκευσε ξίφος 
χἀχεῖνον “Ατδης, δημιουργὸς ἄγριος; 
3 Ρῃ εἶ 3 ᾿ - Ν Ν Ψ ΡΣ Ὁ. ΒΛῚ 
ἐγὼ μὲν οὖν χαὶ ταῦτα χαὶ τὰ πάντ᾽ ἀεὶ 
φάσχοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν ϑεούς" 
Ω δὲ ᾿ γδ᾽ ᾿) κι 2 , ΄λ ὅτῳ δὲ μὴ τάδ᾽ ἐστὶν ἐν γνώμῃ φίλα, 

ΚΘ ὦ - , 2 , 

χεῖνός τ᾽ ἐχεῖνα στεργέτω, χαγὼ τάδε. 

810. -- εὖδες, ἔγνως, ν1εῖ ἂυ 
ὰη ον Δ ν σον ονάθη7᾽ 

1091. Ι. τ, 809 δῶκεν (Ἕχτωρ 
Αἴαντ ξίφος ἀργυρόηλον, Σὺν 
χολεῷ τε φέρων χαὶ ἐὐτμήτῳ τε- 
λαμώνι" Αἴας δὲ ζωστῆρα. δίδου 
φοίνικι φαεινόν. Μὶν καὶ ϑα- 
νὼν ἀποφϑ. ν8!. Δηϊ. 871. 

1090. πρεσϑείς, δεϑείς, ἐξ- 
ἀαφϑείς, 16 ΔΟΙ]θὰ8 "»Ὲὶ Ηομιον 
Ἡοκίονϑ [μοἰομηδι ἐκ δίφροιο ἔδη- 
“Ἐν. Ὑ5]..1}.. 22... 390 ΠΠ 

1031. ὕ Ρ ον] οἴου! ἰδὲ ἐχνάπτετ᾽ 
αἰέν,, ἔς τ. ἀπέψυξεν βίον. 
ΑἸ]ΘΙη ἰδὺ ἀπο} ἀ16 δαρο, ἀδ55 δ Κ- 
1ογ5 ὑπ Αἰδθ᾽ (ἀσβομθηκο μοι άθη 
ψοΡάορθοη. ροργδοιν, χὰ ὐηβίθη 
ἄἀογ νοὴ Τουκλοθ. δηρθβίθ 6 η. 61}}1- 
50ῃ6η ΒοιΡδομαηρ ν]θ] !} θοῦ! νοη 
ΒΟΡΠΟΚΙ65. 56 1050) ΘΡΙΠἀθπ, 50. ἰδ 
061} πΙΟΙ. Δ ΡΖ ΒΘΠ δ, Ὁ ΔΙῚΠ} ΘΙ 
416 ἨΠοιμουίβοιο ρα ] αηρ (11. 22, 
901 {Ὁ}, ἀδθ5α ἀον 1 610} ἢ 8] 
465 Ηρκίον ἂῃ Δ6}}1}}15 Ὑ αροη. οο- 
Ὀαηάθη 56], Δα ΓΘ Ρ  θ η ΠΡ Θη 50]116. 
ῃὰ 65. ν᾽ ! μη ἢ. πῃΡ] Δ. }}10}} 51, 
455 ΠΕΚΊΟΙ π80}} ΘορΠΟοΚ 65. 16} 6η- 
αἷς σοίαηρϑη πηἀ 16] )δπάϊ ἁαΠ Θὴι- 
Ῥῦγοπα στο! οἶδ σὰ Τοάθ ρ6- 
50 Ώ ]ο ννογάθη βθῖη 5016, 580 
τλι5516 ἀον Τοχι αν Ἠονμᾶπη Ρ6- 
ΤΊ Πρ ννοράθη, ννοάθγοἢ ΖῈΡΊΘΙΟΙΙ 

ἀδ5 πα αἰέν ᾿6βϑ σὲ ννῖρά. ΜΙΐ 
2." ’΄ ἢ ’ ’, 

αἰὼν βίου (ϑοηδὶ ζωὴ βίου, βίος 
ζωῆς ἃ. ἃ.) νΕ 5}. οἷη ΕΤΡαρΙη. ἃ115 

Ἠ βἱοάοϑ᾽ ΜοΙαμιροάϊο: Ζεῦ πάτερ, 
εἴϑ᾽ ἥσσω μὲν ἐμοὶ αἰῶνα βίοιο 
'᾿Ὥφελλες ϑόῦγαι. 

1033. πρὸς τοῦδε, τοῦ χκνώ- 
δοντος. 

1095. Αὐϑ ἄθδιη 5ρ60ΐ 6] 16 η, δυῖ 
ἄθη Γι ΙΓ. πἰ ἢ} ραβϑοπάθη ἐχάλ- 
χευσεὲ ἄδικο πη οδἷη β'ΘΠΘ "6116 5 
ψοΡΡθα ἀπὸ χοινοῦ, νὶδ χατε- 
σχεύασεν, εἰργάσατο. Δ 6Υ8]. ΡΠ]. 
τ00. --- )16 ρίηγβ υηὰ ἢδάοβ δᾶ- 
Ρθηὴ ἀϊθὸ νου ἀθυθ] θη. ὙΥ ἐρΚΖοθιιρο 
ΘΟ Ρρι, νυν θ ΤΎδοΙ. 1051 485 ἄθηὶ 
ΠΘΡΆΚΙ65. δά!!! ἀοννδηᾶ, νὶὸ 
βοηϑι νὴ δου μάχαιραι, δίχτυον 
ἀϊοὸ ἢδάθδ [5|. 

1038. ἐν γνώμῃ φίλα,» ει 
ἀν 5... δ}, Ῥοο  νπῆη ἃ ἢ ἃ ὁ 
δΊηπ6 51. ὰ5 ῬΡΟΒΔΙΒ0}}6 ἐν 
γνώμῃ, κατὰ νόον εἶναν νϑγοά6}"} 
ΒΟΡΙΟΚΙΟ5, γ6]. 1017. Μῖν ἀον 
ΘΒ] 5510ΡΠ16] νρΊ], 0. 6. 1005. Δηιϊ. 
409. 0. Ἦ. 944. 

1029. χεῖνός τ᾽ ἐχεῖνα, τὰ 
ἑαυτοῦ δόγματα, νϑ]. Ο. (. 1100 ἢ. 
ΕΘ ΠῸ5 Εἴερ. 159 λόγος ἐστὶ πα- 
λαιός »» Σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ 
ἔστω, ἐμοὶ δὲ τάδε.““« ἘΠπιν». δ0}}]. 

1090 

1030 
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ΧΟΡΟΣ. 

1040 μὴ τεῖνε μαχράν, ἀλλ᾽ ὅπτως χρύψεις τάφῳ. 
ἴ Ν ΒΡ 77 ,ὔ , 

φράζου τὸν ἀνδρα, χὼ τι μυϑήσει τάχα. 
βλέπω γὰρ ἐχϑρὸν φῶτα, καὶ τάχ᾽ ἂν χαχοῖς 
γελῶν ἃ δὴ κακοῦργος ἐξίχοιτ ἀνήρ. 

ΤΕΥΚΡΟΣ. 
, 2 2 Ν ο’ 2 ον 9.) » Ψ ". 

τις ὃ ἐστὶν, οντιν ἄνδρα προςλεύσσεις στρατοῦ; 
ΧΟΡΟΣ. 

1040 ΠΠενέλαος, ᾧ δὴ τόνδε πλοῦν ἐστείλαμεν. 
ΤΕΥΚΡΟΣ. 

ὁρῶ" μαϑεῖν γὰρ ἐγγὺς ἂν οὐ δυςπετής. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

οὗτος, σὲ φωνῶ τόνδε τὸν νεχρὸν χεροῖν 
μὴ συγκομίζειν, ἀλλ ἐᾶν ὅπως ἔχει. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

τίνος χάριν τοσόνδ᾽ ἀνήλωσας λόγον; 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 

1000 δοκοῦντ᾽ ἐμοί, δοχοῦντα δ᾽ ὃς χραίνεν στρατοῦ. 
ΕΥΙΓ ΡΟΣ: 

57 ὌΝ »ὔ [ν 2 ΟΝ ; 

οὐχουν ἂν ξίποις, ἢντιν αἰτίαν προϑεῖς; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 
ς ’ὔ ΒῚ ΒΌΟἊΝ 2 ᾽ ΒΕ. 

οϑούνεχ αὑτὸν ἐλπίσαντες οἴχοϑεν 
27 2 - ,ὔ ’, Ν ’ 

ἄγεδιν -ΑἸχαιοῖς ξυμμαχὸν τὲ χαὶ φίλον, 
Ρ] , ωὩ Ψ , -»ἡ"Ἦ 

ἐξεύρομεν ζητοῦντες ἐχϑίω Φρυγῶν" 

400 σοὶ μὲν δοκείτω ταῦτ᾽, ἐμοὶ 
δὲ τὰἀντία. 

1042. γελᾶν κακοῖς, νὶο 955: 
1048. ἃ δή, εἰ πῦθαι ἃ]," 56] 16 

5ἴαι! ἅτε οὔθ" οἷα, ννὶα ϑ:Πηοηΐ 465 
Απιορρ. 1, 8 ἃ δὴ βοτὰ Ἐφημέ- 
ρίοι ζῶμεν. θπθίαοβ. δ ρβοιδἰπὶ 
ΟΡ, ννῖθ βοηϑὺ 61 ἄδη ΤΡΑΡΊΚΟΡΗ, 
415. ΑΡ1Π4 ἀθ5. σὰ ϑορΠοΚ|685᾽ Ζοὶ- 
ἴδηι ἴῃ Αἰμθπ ἅΠ)61 μου ἀομρίθη 5ρ8}- 
Ἰαηῖϑομθη (παρα κί Γ5. 

1041. φωνῶ, νῖίο 1089 προ- 
φωνῶ, ) ἴ6}}] 6. 

1049θ. τοσόνδε, οἷπ 50 γ61- 
ΠΟ 556 Π6 85, ΔΗΠΙΔΒ5ΠΙΟΠ65 Υουὶ. 

1050. ΒιιοΡο Ποιη, να Ροὶ 
[ανϑηὰ]15: Ποοσυοίο, δο᾽0 ἐπε ὃ 60: 
δέ ργ»ο »αΐξέοπο υο ἰπέα 5. 

1051. προϑείς, πᾶμΠοι. το- 
σόνδ᾽ ἀνήλωσας λόγον. 

1088. ἄγειν, νϑῖ. 1097. ΝΙοδε 
ἄξειν, νγο 1} ἀϊο ἐλπίς ἀδυδρίθ, δ]5 

᾿Αἰὰ5. ἄθιῃ Ζυρο 510}. ΔηΡΘΒΟΙ]ΟΒΒ86 8 
ππὰἃ νοῦ" Το] ροκάιῃρ!ν μαί[ο. 

1084. ζητοῦντες, ᾿ἐξετάζον- 
τες, ν8]. χὰ ῬἈΠ]].. 462, ἀοδοηϑαΐζ 
χὰ ἐλπίσαντες. Μοπηοδοβ, [ρΡάμοΡο 
Ὀ᾿θηβι6 νοΡρ ϑϑθηά, γϑάθὶ, αἷβ πᾶ ψ[6 
Αἰὰβ. θθϑη οὔϑδὶ (δι θροημοῖῦ ρορο- 
"απ, ἴππ σὰ ΘΡΡΙΌΘΘη. 

ΡΝ ΚΌΡΗ ΟΡΟΣΨ ὙΌΣ 
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ὅστις στρατῷ ξύμπαντι βουλεύσας φόνον, 10δὅ 
γύχτωρ ἐπεστράτευσεν, ὡς ἕλοι δορί" 
χεὶ μὴ ϑεῶν τις τήνδε πεῖραν ἔσβεσεν, 
ς -»Ὕ Ν ἊΝ ’ ) « Ε) ΡΒ ’ 
ἡμεῖς μὲν ἂν τὴνδ᾽, ἣν δὺ εἰληχὲν τύχην, 
ϑαγόντες ἂν προὐχείμεϑ᾽ αἰσχίστῳ μόρῳ, 

ἡ ν 
οὗτος δ᾽ ἂν ἔζη. νῦν δ᾽ ἐνήλλαξεν ϑεὸς 1060 
τὴν τοῦδ᾽ ὕβριν πρὸς μῆλα καὶ ποίμνας πεσεῖν. 
Ἐ ΓΙ 2 Ὑ ΟΝ ΡΒ δέον Αι ’ 
αν οὐνεχὰ αὕτὸν οὔτις ξστ ἀνὴρ σϑενων 

τοσοῦτον, ὥστε σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ, 
ἀλλ᾽ ἀμφὲ χλωρὰν ψάμαϑον ἐχβεβλημένος 
2 ᾿ ,, 7 ὄρνισι φορβὴ παραλίοις γενήσεται. 1005 
πρὸς ταῦτα μηδὲν δεινὸν ἐξάρης μένος. 

Ὕ Ν ’ ψυν-Ἅ “ - 

εἰ γὰρ βλέποντος μὴ δυνήϑημεν χρατεῖν, 
, , ) 2») ὝΝ Ν ᾿ 

πάντως ϑανόντος γ᾽ ἄρξομεν, χἂν μὴ ϑέλῃς, 
χερσὶν παρευϑύνοντες. οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ ὅπου 
λόγων ἀχοῦσαι ζῶν ποτ᾽ ἠϑέλησ᾽ ἐμῶν. 1010 » 

, - }Ὶ γ ’ " , 

καίτοι χαχοῦ πρὸς ανδρόὸς, ἀνδρα δημότην 

μηδὲν δικαιοῦν τῶν δφεστώτων χλύειν. 
Ως ,ὔ }] ΤΌΝ 2 , ,ὔ -᾿ 

οὐ γὰρ ποτ᾿ οὔτ ἂν ἐν πόλει νόμοι χαλῶς 
, ΡΝ ΒΡ Ν , ᾽ὔ 

φέροιντ ἂν, ἔνϑα μὴ καϑεστήχῃ δέος, 

οὔτ᾽ ἂν στρατός γε σωφρόνως ἄρχοιτ᾽ ἔτι, 1016 
Ἁ ἱὰ ’ 2 ο, - 2) 

μηδὲν φόβου πρόβλημα μηδ᾽ αἰδοῦς ἔχων. 

1058. Δὺβ ἄθη γγ οπάσιροῃ ἢ ἡμεῖς 
ἂν τήνϑε τύχην ἐλάχομεν, ἢν δὁ᾽ 
εἴληχεν ἀαπὰ ἡμεῖς ἂν τόνδε ϑάνα- 
τον (μόρον) ἐθάνομεν, ὃν οό᾽ 
ἔϑανεν Π4οὺ ΒορίΟΚ]65. ἀθπ [ροῖθ- 
θη ἀϊο ον βοῃθη Ααδάριιοκ τήνδε 
τύχην ἐϑάνομεν ἄν, ΜΘ Ἠοιμον 
ον ἀπολέσϑαι αἰπὺν ὄλεϑρον, 
χαχὸν μόρον. κακὸν οἶτον, φϑί- 
γειν χαχὸν οἶτον {εν ὦ, 

1009. αὐτόν. δίαις 465. ρνὸ- 
βαίβομθη αὐτοῦ σώμα 56ἰτὶ ΔΓ 
θιομίονΡ, ἱπάρθιν οὐ ἄθη Βορυ, δα 
γνοἰσθη 65. "61 ἀθν Βοογαϊραηρ δη- 
Κοιιπιῦ, πδομυρᾷρ] ἢ ΠοΡνορμοθῦ, 
ΠΟ ΟΠ πἃ15 σῶμα, τὶ ἅμ] 16 1147 Γ, 
0. Ἀ. 819. 0. 6. 998. --- τυμβεῦ- 
σαιτάφῳ, »͵ἱέθ σοπαθ}" 6. 

1006. Κρ]. 890. 

1066. ἐξᾶραι μένος, 0. ΗΒ. 
914 ὑψοῦ αἴρειν ϑυμόν. ΝΕ]. 129. 

1069. ΒΙτ[Θ ΡῈ Ρ ἀθρθηβαιΖ φνν Ἰβοίιοπ 
ἄθιχ ε ρσ ἐν παρευϑύνειν παπᾶ λ ό- 
γων ἀκοῦσαι. 

1071. ἢ ἃ 5 ἰδ Θ΄ πΠ 65 560}160}- 
ἴθ Μᾶπη 65 (--- χαχόν ἐστιν, νϑ]. 
Ὅτ ἀ8 55 Θ᾽, οἴη ἀθιμ οῖ πον 

. Όῖ6 Ἡδυρι ναι γΡαδι δι δη- 
μότην. 

1014. καλῶς φέρεσϑαι, εὖ 
δεῖν, ψγ 0}}} [ἃ "6 π. --- Βο[οΙ σαπρ; 
ον ἀδβοίζο ᾿ὰ Βυθάθη, θμοῦβδμι 
ἴπὶ Κριθθο νοράθη ρῸΡη νοι πάθη, 
5. Δηΐ. 6600 {. Μᾶποιο ἨάβομνΡ. 
χαϑεστήκοι. 

10τ0. πρόβλημα φόβου καὶ 
αἰδοῦς, οἷπ ἀσχοῖ φόβος υπά 
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ἀλλ᾿ ἄνδρα χρὴ, χἂν σῶμα γεννήσῃ μέγα, 
δοχεῖν πεσεῖν ἂν χἂν ἀπὸ σμιχροῦ χαχοῦ. 
δέος γὰρ ᾧ πρόςεστιν αἰσχύνη ϑ᾽ ὁμοῦ, 

1οϑὺσωτηρίαν ἔχοντα τόνδ᾽ ἐπίστασο" 

ὅπου δ᾽ ὑβρίζειν δρᾶν 8᾽, ἃ βούλεται, σπιαρῇ, 
ταύτην γόμιζε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτὲ 
ἐξ οὐρίων δραμοῦσαν ἐς βυϑὸν πεσεῖν. 
5 Ὁ εἰς ’ Ν ’, , 

ἀλλ᾽ ἕστάτω μοι χαὶ δέος τι χαίριον, 
τυβδχαὶ μὴ δοχῶμεν, δρῶντες ἂν ἡδώμεϑα, 

2 2 , ΕῚ « ’ 
οὐχ ἀντιτίσειν αὖϑις, ἂν λυπώμεϑα. 
[τ Ν - , Γεῖ Ἴ ξρστει σπταραλλὰξ ταῦτα. πρόσϑεν οὗτος ἣν 
2 ς , - Ψ, ἐπεοννν ὩΣ 3 - 

αὐϑων ὑβριστῆς" νῦν δ᾽ ἐγὼ μέγ αὖ φρονῶ. 
καί σοι προφωνῶ τόνδε μὴ ϑάπτειν, ὅπως 

αἰδώς σονᾶϊ!ο". ΒομαΖ δθβθη 
ὕβρις, νΒ}. δὰ 159. 

1071. σῶμα μέγα, νὶθ ΑἸὰϑ 
ἔξοχος Ἀργείων χεφαλὴν ἠδ᾽ εὑ- 
θέας ὥμους,ν ν8]. 205. 188. --- γεν- 
γήσῃ. φύσῃ. 

1019. νΕ]. Απι. 6715 [. Νδοὶι ἄομ 
ΒΡ Δ ΠΙ5θΠ6η. αγαπάβάϊζοη 6551 
ἃι5 ΠΌΡΟΝ (φόβος, ϑέος) ϑ0Π Θὰ 
απ ΕΠ ΟΡ θιπηρ (αἰδώς, αἰσχύνη), 
ἃ. ᾿. οἰηθ Βανομὶ Κοῖπ ἀθ ο ϑᾶι 
υηὦ Κοὶπθ ἅποι!. Εἶπ 5ρΓ10}- 
νν γ .Π| 0} ροννοράθηθ ϑϑηΐθηζ ἃ 
ἄδη Κγρεῖοι "61 ΡΙαῖϊ. ᾿α ΠΡ], 
12λ ἵνα γὰρ δέος, ἔνϑα καὶ αἰ- 
δώς: 5οιοη 11]. 15, 6051 αἰδὼς χαὶ 
δέος, νν 6 ΑΘβοΒη. ΤΠΠΆΡΟΙ,. 180 
οἱ “αχεδαιμόνιοι τοὺς γέροντας 
καὶ αἰσχύνονται καὶ δεδίασιν. ϑοιϑῖ 
θῈ1 Ποιι. ταρβεῖν καὶ αἰδεῖσϑαι. 
Α656}". ἔυμι. 600 σέβας ἀστῶν φό- 
βος τε συγγενής. 

1081. βούλεται, ὃ δρῶν, πᾶς 
τι Κυῦβον αι. 61, 4, Α. ὅ. 0. -- 
παρῇ, νϑῖ. 1100. δοηδὶ πάρα. 

1082. ὅπου --- ταύτην, ΡΙΠΠ]. 
458. 

1085. πεσεῖν νὔγάδ ἴῃ ογαΐ. 

τοϑῦμὴ τόνδε ϑάπτων, αὐτὸς εἰς ταφὰς πέσης. 

γ»οοί, 5θῖη ἔπεσεν, (61" ΠΟΙ 50 Π16 
ΑοΥϑι. -΄ Π6ῦ δίδαν 11} δἰπθηὶ 
ΟΠ γΘΡΡΊΙΟΙΙΘπ, ν]9 0. Ἡ. 251 
Αηἱ. 163. 994; ἐξ οὐρίων (πνευ- 
μάτων) πης ἐξ οὐρίας (πνοῆς) 
--- οὐρίοις πνεύμασιν. 

1084. ἑστάτω, 200. Ι 

1085. Εἶπθ βρυ ον ΡΠ οἢ. ρ6- 
ὙΟΡ 6 Π6 σθηΐθηΖ 465 Πθβίοάοϑ θμ. 
121 εἰ δὲ καχὸν εἴπῃς, τάχα κὶ 
αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις. ΑἸοδα5 ἔν. 
02 αἴ χὶ εἴπῃς τὰ ϑέλεις,, ἢ κεν 
ἀκούσαις τά χεν οὗ ϑέλοις. 80- 
ῬΙΟΚΙΟῸ5. ἢ", ἴπὸ. 14 φιλεῖ δὲ πολ- 
λὴν γλῶσσαν ἐχχέας μάτην Ἄχων 
ἀχούειν οὺς ἑχὼν εἴπῃ λόγους. 
Τογεπὶ: πᾶν, 5; Δ 5.1 δ ὃ 
»ον»5ὶ. φμαουοῖέ ἀΐεθ᾽)6, 66 
“μα ποῆ υοἱέ απ άτοί. ἘἸθὰ- 
ηἶι8. 2, 84 “ρῶντες ἅττα ἰϑέλου- 
σιν πάσχειν δύναιντ᾽ ἂν ἅττα ἂν 
οὐχ ἐϑέλοιεν. ΜΝ]. Αηΐϊ. 151. 

1090. εἰς ταφὰς πέσῃς, π 6 
γιορ αν» 6, νϑὶ. 1109, 15} φοβθιζί, 
τἀπὶ ἀἴ6 ροθαηρ ἄσπρο ἀϊ6. ΑἸ] 6- 
γαϊοη ϑάπτειν, ϑάπτων, ταφάς 
ἀδβίο βαρ Καβι 50 }}6} Ζὰ Ἰηδοΐιθη. Ὑ9] 
908. 

πε νὰ ,. 
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ΧΟΡΟΣ, 

ἹΜενέλαε, μὴ γνώμας ὑποστήσας σοφὰς 
εἶτ᾽ αὐτὸς ἐν ϑανοῦσιν ὑβριστὴς γένῃ. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

οὐκ ἂν ποτ᾽, ἄνδρες, ἄνδρα ϑαυμάσαιμ᾽ ἔτι, 
ὃς μηδὲν ὧν γοναῖσιν, εἶϑ᾽ ἁμαρτάνει, 
ὅϑ᾽ οἱ δοχοῦντες εὐγενεῖς πεφυχέναι 1005 

τοιαῦϑ' ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις ἕήτη. 
2} οὶ ἀῶ Ἂ 2 }] - 3 

αγ, δἰπ ἀπ ἀρχῆς αὖϑις, ἢ σὺ φὴς ἄγειν 

τὸν ἄνδρ᾽ ᾿4'χαιοῖς δεῦρο σύμμαχον λαβών; 
οὐχ αὐτὸς ἐξέπλευσεν, ὡς αὑτοῦ χρατῶν; 

χοῦ σὺ στρατηγεῖς τοῦδε; ποῦ δὲ σοὲ λεῶν 1100 
Ξ τ 2 ἘΣ , Ἔ- Ι .9 ς -᾽- 9 7 ἢ 

ἔξεστ᾽ ἀνάσσειν, ὧν οὗ ηγεῖτ οἰχοϑεν; 
ΕΊ - ΄«- 

Σπάρτης ἀνάσσων ἦλθες, οὐχ ἡμῶν κρατῶν. 
2 3 ΒῚ 2 «! Ν ’,, - ’ 

οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὅπου σοὶ τόνδε κοσμῆσαι πλέον 
ἀρχῆς ἔκειτο ϑεσμός, ἢ καὶ τῷδε σέ. 
ὕπαρχος ἄλλων δεῦρ᾽ ἔπλευσας, οὐχ ὅλων 1105 

στρατηγός, ὥστ᾽ Αἴαντος ἡγεῖσθαί ποτε. 
)λλ᾽ τ 27 2} . Ν᾽ ’ ΡΗ ἀλλ ὥνπερ ἄρχεις ἄρχε, καὶ τὰ σέμν᾽ ξ᾽τη 

, ᾿ ᾿] , Ξ' 2 ΒΙ Ἁ Ν ,ὔ 

χόλαϊζ᾽ ἐχείνους" τόνδε δ΄, εἰτε μὴ σὺ φῆς, 

εἰϑ' ἅτερος στρατηγός, εἰς ταφὰς ἐγὼ 

1092. ἐν.ιϑανοῦσιν, νβΊ. εἰ Ὁ ΠΗ 
Εαν. Μοά. 200 προδότης ἐν λέχει. 
γε]. 1915. δῖ΄Ά6Σ νεπάμπῃς ὑβρ. 
γένῃ όβθη 1088. 

1094. ὃς μηδὲν ὧν 7. ὃ δυς- 
γενής, νϑῖ: Τύδοῖι. 061 ἀγέννητοι. 

1096. ἔπη, ϑρνάοι β. ἀδν 
γνΝοϊβμοῖῦ ἀπὰ Εσ ΔΓ ὰ ἢ Ρ, 
γνοη ἄθποθη ίθηποϊαοβ ἴῃ βθίπθη λό- 
γοῦυ πὰν ἷθθ ἰγγῖθθ Αηννθπάαηρ᾽ 
πιδοίθ. Μὶ|ιὲ ἅμ. ἔπη νεῖ. ὅδ. 
1101. Απὶ. 148. 

1091. ΥΩ]. 1052 {᾿ 
1100. ποῦ, ψονδυΐ Ῥοαναλμί 

65, 4855 ἀπ ἱῃπι. 6 Ι͂Θ ἢ] 6 
νν 1115 Ὑρ]. ἀθον ἀὰ5 50 θη θὰ 
Τὰν πῶς, τίνος ἕνεχα ϑουναθοιίθ 
ποῦ ῬὨ1]. 451. 0. Ἀ. 990. 

1104. ἀρχῆς ϑεσμός, ἀδϑ8 

“ «ἴκὺς 

4 ᾿ ΥἮ [Ἴ 

αλιγιννν, ἀῶ ςς ς 7ν ὑκιῦ. ψένθος - Δ. 

Βοσιροδοίχιο, 416 δαϊζαηρ, ἀ4- 
ΠῸΡ ἀὰ5 ἤθοιε ἀθ5 ἀοθιοῦθη 8. 

1108. ὅλων, νοη ὅλα, 5 1716 
γ"6γ 7, ννὶθ ϑοηβὶ ΒοΒᾶρῚ νρὰ τὴν 
τῶν ὅλων δεσποτείαν ἔχειν αι. ἃ. 
ΜΊΘΙΠ δῖος. δἰπα 1108--- ΘΟ αἷς. Ὀ]0556 
γανίαϊϊοη ἀθ5 νοΡ γροθπάθη οἷη- 
ΖῈΚΙ ΙΓ. 

1101. Π. 1, 295 ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ 
ἐπιτέλλεο: μὴ γὰρ ἕμοιγε. ΜΕὶ. 
5892. Ζιι Ὁ. (Φ. 899. --- δια ἀδς 
ΒοΒΠοπίθα τὰ σέμν᾽ ἔπη (ἀδν Ανι- 
ΚΟ] ννοῖβὺ δα  ΜοποΙδοϑ᾽ γγογία Ζὰ- 
γτῦοκ, νυ]. 650) χολάζων ἐχείνους 
λέγε ννἄμ!: ϑοριοκ]ο8. ἀϊθ φΡᾶρπαη- 
ἴθΡὸ Ὑνϑηάπηρ, ΕΙ. 0. ἢ. 340 ἔπη, 
ἃ νῦν σὺ ἐήδην ἀτιμάζεις πόλιν, 
γν8]. 1096. Απὶ, 408. ΡΙΗ]. 66. 

1109. ἅτερος, ᾿Αδδιποιηποπ. 
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110ϑήσω διχαίως, οὐ τὸ σὸν δείσας στόμα. 

οὐ γάρ τι τῆς σῆς οὕνεχ᾽ ἐστρατεύσατο 
γυναικός, ὥσπερ οἱ πόνου πολλοῦ πλέῳ, 
3 Τα ΕἼ ἀλλ᾽ οὕνεχ᾽ ὅρχων, οἷσιν ἣν ἐνώμοτος, 

- ᾿) 2 , 2 Ν γ.} Ν , 

σοῦ ὃ οὐδέν" οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 
ηἸδηερὸς ταῦτα πλείους δεῦρο χήρυχας λαβὼν 

χαὶ τὸν στρατηγὸν ἧχε. τοῦ δὲ σοῦ ψόφου 
οὐκ ἂν στραφείην, ὡς ἂν ἧς οἷός 7τερ εἶ. 

ΧΟΡΟΣ. 
39. 9) Ὶ “ - 2 -»"ἽΣ) -᾿ 

οὐδ᾽ αὖ τοιαύτην γλῶσσαν ἐν χαχοῖς φιλῶ. 
τὰ σχληρὰ γάρ τοι, χἂν ὑπέρδικ᾽ ἦ, δάχνει. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 
ς , 2 2 Ν - 

11200 τοξότης ξοιχεν οὐ σμιχρὸν φρονεῖν. 

Ἶ ΤΕΥ͂ΚΡΟΣ. 
οὐ γὰρ βάναυσον τὴν τέχνην ἐχτησάμην. 

1110. Απὶ. 997 τὸ σὸν φοίσσω 
στόμα. 
ΠῚ δ πόνου πολλὸν 

ε ’ 

πλέῳ, οἱ φιλοχίνδυνοι, πολυ-' 
πραγμονοῦντες, ΒΘΒΟΠα Πρ. ΑἸ θη- 
ἴθιοῦοι", αἴθ ἂὰ5 [μι8ὺ δὴ Κὔϊιπθη 
Ἴ Ν τὴ πο} Το] ρ6- 
Ζορθη ννᾶρθη. 16 ΑἸ ἃ θη 5161- 
δον ΤουκΚΡοδ᾽ ἀρ βο  χίιηο ἀ16- 
561 ΒΙοΡ. Κρ]. χὰ ΡμΠ]. 291. 

1118. Ἠδρ]οπα᾽ 5. δά Τ᾽ ΠαΔΡῸΚ5 
παῖδ ἀθ 1 πΔΟΠ ΠΟΙ ΟΡ Ί5 6 Θὴ δἃΡ 6 Ζ2ι- 
[0156 416 ΕΡοΙΘ, πηϊο ἄθηθη 0 
ΑΙὰ5. βϑθννθβθὴη ννᾶν, 6. 4110} νϑγ- 
ῬβΙοΒιοῖ, βθῖηθῦ ΤΟΘΠ ΓΟ θοἰΖαβῖο- 
θη, ϑνθηη ἴν {ΠΠ}0}1}46 νυ] θυ Ρ6, 
γ6}. ΡΠ]. 712. Τῆπκν ἃ. 179. 

1114. σοῦ δ᾽ οὐδέν, νρῖ. σὰ 
621. 968. Ο. ἢ... 398. 

1115. Μομοϊδοβ νὰν, πδοὶι ἀ61" 
δι ἀον Κοηϊρα ἴῃ ἀον Τνδρῦάϊο, 
πὴ οἰηϊροη ἩδΡο] ἀθὴ ΘΡΒΟ ἢ ΘΠ6Π, 
γ6]. ΡΆ]]. 989. 

1111. ὡς ἂν ἧς, γΟΡἂὰ 5 6 6- 
βδοίχι ἀὰυ 158} ννῖθ ἀπ 7621 
}»1 51. Μη νογηιαϊποῖ ἕως οὐον 
ἔστ᾽ ἄν, ζω ΡῬΙαῖο Ῥπαοάν. 2488 
πιστεύω, ἕωςπερ ἂν ῃς ὃς εἴ, Ὅσοι 

γν8}]. Ῥ.Η]. 1330 υπὰ ἀδ5 α΄. εξ 55 
μα 65. 

1118. πη θρρθοβοπά 1091. 92. 
ἐπ τῶν κακοῖς, ἴῃ 50} } 11} 6 ὴ 
56 π, Ψ»16 7οιχὺ Τουκηο5. ον 
ἐπλνο Ξουται ἀδν Εοίηθ σοσθη μον 
50 ]Πὰ ἀἄανδη 15. ΟΝ Αρᾶμηι. 
1592 Αἰγισϑ' ἣ ὑβρίζειν ἐν χαχοῖ- 
σιν οὐ σέβω. 

1120. νγδμνοηά ἴῃ ἀον Ποϊάθη- 
βϑᾶρθ ὑπά "61 Ποιμοῦ (ἀδιοι, νν]6 
ΑΡΟΠοὴ πη Αὐίθιϊβ, υπα Πο]άθη, 
6 Ηρράκ]ος, Μορίοηθϑ, ΡΙΠ]ΠοΚίο- 
ἴ65, ΤΘυκΚΡῸ5 15 τοξόται, τοξοφό- 
ρου ἴῃ ΕΠΡοπ ΘΡβομοίποπ, Γυύθονιρα- 
δθη 4ἦἴ6 ΤΡΑΡΊΚΟΡ αἷδ Νἰδβδομίαης 
ἀἴδσ6ν βρᾶθον πὰ ηθο] δῇ Κνοιὰ 
(Ραυβαη. 1, 29, 4) ἀβθ]ϊομθη ὙΥ αἵ- 
Γρηραϊςαπρ 'π ἀϊθ ΠΘΡΟΊβο 6 Ζ οἱ. 
ΠΟ 5 βᾶ 6} νοπὶ ἨΘΡΆΚ]65 Εν. ἤΘΡΟ. 
ἴα». 159. ὃς οὔποτ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔσχε 
πρὸς λαιᾷ χερί Οὐδ᾽ ἦλϑε λόγχης 
ἐγγύς, ἀλλὰ τόξ᾽ ἔχων, Κάχιστον 
ὅπλον, τῇ φυγῇ πρόχειρος ἦν. 
Μοπο]Δ05 415 ϑρανριἶαι ἀθηκὶ ἃπ ἀδ5 
οΡη ΔΙ πῖθ5 ἀδΡ. οἰ ομ μον αποίθη 
Ῥουιῦκρϑη χὰ ᾿ροη ἤδυγθη; ἴῃ ΑἰΠθη 
ΚΙαηΡ θὲ τοξότης ὑπ 850 γογἄομι- 

δ᾽ ν᾽: “Ὁ )ὰν γυάλ
ννψί ξ, λ.}, ἧω ἡνγ. ἰφά

ωφι, ἐμ μιέερί δ
 

(ῥω 2ὺσγα. νι, νὰν. γεϑ, [χ4
 νἱῳ βηνής, γέρω, 72 σα

σξδιντῖγα, 
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ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

μέγ᾽ ἂν τι τ πεάσωμο, ἀσπίδ᾽ εἰ λάβοις. 
ΤΕ ἰῷ ΚΡΟΣ. 

χἂν ψιλὸς ἀρχέσαιμι σοί γ᾽ ὡπλισμένῳ. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἡ γλῶσσά σου τὸν ϑυμὸν ὡς δεινὸν τρέφει. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ξὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μέγ᾽ ἔξεστιν φρονεῖν. Ἐπγ,,: 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

δίκαια γὰρ τόνδ᾽ εὐτυχεῖν, χτείναντά με; 
᾿ ΤΈΕΈΥΚΡΟΣ. 

χτείναντα; δεινόν γ᾽ εἶπας, εἰ καὶ ζῆς ϑανών. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ϑεὸς γὰρ ἐχσῴζει με, τῷδε δ᾽ οἴχομαι. 
ἸΤΈΕΈΥΚΡΟΣ.. 

μή νυν ἀτίμα ϑεούς, ϑεοῖς σεσῳσμένος. 
ΜΕΝΕΛΑΆΑΟΣ. 

ἐγὼ γὰρ ἂν ψέξαιμι δαιμόνων νόμους; 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

Ἂ Ἀ ἷ Ἄ λω ’ ’ 

δὶ τοὺς ϑανόντας οὐκ ξᾷς ϑάπτειν παρών. 

ΠΟΠΟΡ, ἀ4α ἀϊ6 Ῥο]Ζοϊϑοϊ ἀαἴθη, πιοὶϑὶ 
5ΚΥ βοιο Βανθάγθα, ἀθηβ} θη Νὰ- 
χάθη [ἋΠγΐθη. 

1124.ς-ς Ὠοὶπο Ζυπηρο πϑπ!νι 
([58ι ννυδο 56 πη) ἀθῖ πη Μ αὖ] νν 16 
δον! 15! ἀὰ Πᾶθὺ 65. 56}}}" [ἴῃ 
Ὑνογίθη, μὲ οἷη Μδυ]Π6]14. 

1120. ξὺν τῷ διζ., ν8]. ῬΆΠ. 
1251. 

1127. χτείναντα, 50 νἱ6] δὴ 
ππὶ ἰὰΡ, 5. 91 [᾿Ξ πη νρ]. 970. 1128 
τῷδε οἴχομαι. οηΘΙΔο5᾽ ἀπνον- 
51 ΟΠ ΠΡ. Αὐϑάγαιοκ ρΊθῦ ἄρῃ Τοα- 
Κροϑ, ψγΙ6 Οἴου ἴῃ ἀἄϊθϑοιη ὙΥ οΥῖ- 
ἌΘΟΙ56Ι, Οοἰοροημοὶς ΖῈ ψοΡποι- 
παηρΡ. Μῖι δευνόν γ᾽. εἶπας 
ΕΗ] 125. ὍΣ 8601. ΞεῊῚΚ} αἵ. 
βομῦγι σι ϑανώ». 

1128. τῷδε, νϑ8]. 970. 

1180. ἂν ψέξαιμι, ἴοι 5016 
ἐν [πᾶσὶ Μθη. νουνναπάορι, 4 

ΘΙ" ΒΙΟΝ θΟρΡ ΘΙ, νοι ἢ δ᾽ αἷθ 
δον] θη δαϊζαηρθη (νρ]. 1948. Απΐ. 
4580 Ὁ 1010 ἢ.) χτηϊδϑαομΐθη 5011{6, 
ψνογα 1᾿πὶ ΤΘΌΚΓΡΟΝ βαρὶ, ἴηννῖθ- 
ἴθγπ ΙΓ ἀϊθβθθβ ἔπ, ννοροσθη 516} 
ἄφηη θη. νογδηϊννουιοι. ΤθακΚΡοΚ5 
ΟΡ ν ΘΙ ΓΡ’ ἄθη 5ρ6 ΟΊ 66 ἀοάδηκθρη 
ἄσροῖ ϑανόντας, ἀπ Μομποῖδοϑ᾽ 
ΟοΙΠοϑΙρ Κορ ἴθ ἀθ5ῖ0 ρΓΟΙ ΒΡ 5 
1ἱομὺ χὰ 506|16η. 
195 Ἐλ οὐκήξιῷσ θάπτειν, 

πᾶιμ!. ψέγεις ϑαιμι. νόμους. --- 
ὕ θοὸν παρών 58δι Ηδνιπᾶπη: » δέ 
ἐγη ἠτεΐμδηλο «ἶὲ αὐή ἑαπεδηεϊς 5606 
ἐηαἰϊβηιαίζίογῖς ψιαθάαηι οἰρηίβοα- 
ἔϊο, οἱηεῖ 6)" κεἰ οεέηι γχ05 ἰἱοίηγιδ: 
ὑγθπη ἀπ Κοιημπηϑι, ππὰ ἄϊα Τοάϊοπ 
πἰον Ἡν 15 ὺ ΒΘ ρα θη 1α556η.“ Ὑ9]. 
991. 1098. 

1130 
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ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 
; 2 ΔΑΓΩΝ 2 - 2 Ν ’ 

τοὺς γ αὑτὸς αὑτοῦ πολεμίους. οὐ γὰρ χαλόν. 

ΤΕΥΚΡΟΣ. 

ἢ σοὶ γὰρ «Ἅἴας πολέμιος προὔστη ποτέ; 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

μισοῦντ᾽ ἐμίσει" χαὶ σὺ τοῦτ᾽ ἠπίστασο. 
ΤΈΥΚΡΟΣ. 

ι18 χλέπτης γὰρ αὐτοῦ ψηφοποιὸς εὑρέϑης. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἐν τοῖς δικασταῖς, χοὺχ ἐμοὶ, τόδ᾽ ἐσφάλη. 

ΤΈΕΥΚΡΟΣ. 

πόλλ᾽ ἂν χαλῶς λάϑρᾳ σὺ χλέψειας καχά. 
ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

τοῦτ᾽ εἰς ἀνίαν τοὐπος ἔρχεται τινί. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

2 ΩΝ ἐξ Ψὔ, ὌΝ , 

οὐ μᾶλλον, ὡς ξοικεν, ἢ λυπήσομεν. 

τοὺς πολ., πᾷιη!. οὐχ 
ἐῶ ϑάπτειν: οὐ γὰρ καλόν, 
τοῦτο ἐᾶν. Μὶὶ τοὺς αὐτὸς 
αὐτοῦ πολ. νδὶ. Ο. 6. 980. 1856. 

1199. Τοιΐτος νου βροίίοι ἄδη Ν|6- 
ΠΟΙδ05, ἀδν ἴῃ ον ΠΙίΖο πολέμιος 
(Ποεέϊο) Βοβαρὶ παιθ, ννὸ ἐχϑρός 
(ἐχιϊηυΐοιι5) ἃπι ΡΒ] αἰζΖθο σθννθβθη νγᾶγα. 
-- προὔστη,, ἀντέστη. 

1134. ,, Ποῖηο Βραρ γὰρ ὕλογ- 
Πἄβϑις, ἀὰ ἅιτι 18 ἀπβορη ϑορθηβοὶ- 
ρθη Ηδ85 Καπηίοθϑι. ς. ΝδοΙν ου]ο- 
οἰβοιιθπι ϑρΡΔΟΙ ΡΟ θΡάαοιθ (ΡὨΠ. 
668) Ἰἰοεὺ ἴῃ μισοῦντ᾽ ἐμίσει πἰομὶ 
Δα ογβίογοιι ἄθι" ΤΠ, ὑπὰ Μοπο- 
1805 1} Κοϊποδννοθδ ΘΙ ΠΡ ΒΓΘΠ ΘΗ, 
ἀδ55 δ΄ ΑΠΪλ55 Ζὰ Δίαβ᾽ ἤὰ85 β6- 
δθη ἴπη φοσοῦοη μᾶ0}6. ΤθακΡοβ 
061" πἰπλῦ ἱππ νυ Θά θυ 5 ΠΡ Γ θΘἰηὶ 

1192. 

Ὑγοῦίθ πἀπὰ 889: πιά Π168 
πα θυ δι ἀπ λα δειλιίνι τν 

1198. χλέπτης ψηφοποιὸς 
εὑρέϑης, ἀπ "151 ογ΄ απ θη 
ἃ15 βϑοίη Βοιγᾶρον βϑῖμπ Ζἃ8- 
16 46» ΕΠ ὑαι εθπ μὴ νὰ γγ 6 0} 6 
ἀἰθὸ Καπιρ τον Ζὶ βοίηπθη αυη- 
βίθηῃ ἀθρΌΘΘθΘη ἰιαϊίθη, νρ]. 449, 

ϑΟΡΠΟΚΙΟ8 ΒΘ ϑηΐ δα ἦἰ6 ψήηφο- 
παῖχται, ψηφολόγοι διπαϑβρίοϊθη, 
(δικιον, ὑνθίομθ διρίπομθη τΆ50} 
μἰπνγο σαι η ἀπ ἃἂη δίπθη δη- 
ἄθνῃ Οὐὗὶ βομαιΐθη. γΕὶ. Ριπά. Νριῃ. 
8, 206 χρυφίαισιν ἐν ψάφοις Ὀ- 
δυσσὴ Δαναοὶ ϑεράπευσαν. 

1186. Μδοη. 1οἰνπῦ. ἄθη βοῦν θη 
γον αΡΓ ἃ}} αηᾷ 5αρὶ, ἂπ θη ΒΙοΠ- 
ἰθγπ΄ ᾿ἰθρο ἀϊθ δηροθ! ον. Ομ], 
4455. Α. ἀϊὸ ὙΝ αἰΐδη. πἰσμῦ θρμα] θη. 
Βα) 6, ἰπϑοοη δἷθ β'θόρϑη ἵππη θηΐς- 
Βοηῃθάθη. θθαραι ΤΘΌκΡοθ, ἀἷδ 
ΑΡϑυμαης. προ ὙΜῸ}] πῖοῦ 50 
Βᾶη 2 ΤΟΝ Ρ ροννθϑθη δοίη; δίβθη. 
τηῦρο ΜῸ}} [ἂν ἄθη Αὐ5[}} ἀδ 
Αδαμ ἃ ορΡαῦβ ΠΟ ΜΠ οι 
Βοαρθοῖλοι μά θοη, γῇ]. Αἰ. 189. ΕἸ]. 
91. Δηΐ. 4995. διαί χαχκῶς πᾶὺς 
ἴθ. πάθοι ἄθιι 5680]. (καλῶς ἐμ- 
πείρως) καλῶς δοβομΡίθθ θη, νν8]- 
οἰ θ5. σι ἄθιη ϑαρκαβιηιβ σας ρᾶδ5ϑ8:. 
ὕπὰ 50 [μπΓ. ἃ γρνΡ. πιδη. 

1138. τινί, Απϊ,, 151]. 

1199. οὐ “μᾶλλον, εἷς ἀνίαν 
ἔρχεται ἐμοί, λυπηϑησόμεϑα. 
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ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 
ἕν σοι φράσω" τόνδ᾽ ἐστὶν οὐχὶ ϑαπτέον. 1140 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

σὺ δ᾽ ἀνταχούσει τοῦτον ὡς τεϑάψεται. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἤδη ποτ᾽ εἶδον ἄνδρ᾽ ἐγὼ γλώσσῃ ϑρασὺν 
γαύτας ἐφορμήσαντα χειμῶνος τὸ πλεῖν, 
ᾧ φϑέγμ᾽ ἂν οὐχ ἂν εὗρες, ἡνίχ᾽ ἐν χαχῷ 
χειμῶνος εἰχετ᾽, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ εἵματος κρυφεὶς 1145 
στατεῖν τεαρεῖχε τῷ ϑέλοντι ναυτίλων. 
οὕτω δὲ καὶ σὲ χαὶ τὸ σὸν λάβρον στόμα 
σμιχροῦ νέφους τάχ᾽ ἂν τις ἐχπνεύσας μέγας 
χειμὼν χατασβέσειξ τὴν πολλὴν βοήν. 

ΤΈΕΈΥΚΡΟΣ. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρ᾽ ὕπτωπα μωρίας τελέων, 1150 
« 

ΟΡ 

"] -Ὁ γι -Ὁ- - ᾽7ὔ 

ὃς ἕν χακοῖς ὑβριζε τοῖσι τῶν πέλας. 
ἌΥ 

χᾷτ᾽ αὐτὸν εἰςιδών τις ἐμφερὴς ἐμιοί, 
ὀργήν ϑ᾽ ὅμοιος εἶστε τοιοῦτον λόγον" 

ἐοΥ, - Ως -7ὦὠ 

ἀνϑρωτσεε, μὴ δρᾶ τοὺς τεϑνηχότας χαχῶς" 

εἰ γὰρ ποιήσεις, ἴσϑι πημανούμενος. ι1δὅ 

1141. Τουκνοϑ ννἅϊ!]} οἷηθ ἄθπ 
γονίθη ἀθα ἀθρηθιβ 5ΟΏΓΟΙ θηΐ- 
σοροηίγοιθη δ, βοθδν  ἰΓοἴδηἀθ Αηΐϊ- 
νοῦ; ἀαπον αἴθ βο] προ Αἰΐγᾶο- 
ἰίοα ἀνταχούσει τοῦτον ὡς τεϑ., 
ν8]. ΡΙΗΙ. 549. Χοι. Μοιι. 4, 2, 
88 τὸν Δαίδαλον οὐκ ἀχήχοας ὅτι 
ἠναγκάζετο δουλεύειν; 

1142. θυροῖ ΤΙ ΚΥ δ᾽ Βομαροη δ 
Δεηϊννονίθα. αὐὔγῦθθ. ροοιιδομι, ΚΙοΙά οι 
δίοποϊδοβ. βθῖπθ ἀθάδληκθη ἴῃ θἰμθη 
αἰνος. 

1148. θορρ Ιλον Αδο., νῖο παρ- 
ορμᾶν τινά τι, παρακαλεῖσϑαι, 
ἐνάγειν. α. ἃ. " 

1144. ᾧ, ἀὰ ἀον ϑἴηη ἰδὲ: ᾧ οὐχ 
ἐνῆν. 0. (. 960 οὐκ ἂν ἐξεύροις 
ἐμοὶ ἁμαρτίας ὄνειδος οὐδέν. 

1146θ.Ὀ πατεῖν παρεῖχε, 
Βοιοιηῦ, οἰπθ ἑαυτόν, ΒρΡΙο νυ - 

11ὸ φοννοθθα Ζὶ 86ῖη, νϑ]. Ρ]αΐ. 

ΒΟΡΒΟΚΙΘ5 1. 2. πῇ, 

Τιρᾶϊ. 1911. παρέξομεν ὡς γναυ- 
τιῶντες πατεῖν τε καὶ χρῆσϑαι ὅ 
τι ἂν βούληται. Μίοπ, ἀδαίΐοὶ δυΐ 
16 ϑϑοκγδηκηοῖί, νΟθ ΟῚ τπᾶπ ποι 
πθαΐθ ἴῃ αν θομθη]απὰ 510} ἴῃ Ρ6]ΖΘ 
πᾶ ἀπά πατεῖν παρέχει. Ὀ)Ϊὸ 
ΟἸΡγ8. 9, 609 ὅταν καταλάβῃ χει- 
μών, ἐγκαλυψάμενοι οἱ ἐπι- 
βάται περιμένουσι τὸ συμβησό- 
ἑγον. 

1147. ἴὰ Ζονη 5ᾶρι Μαεποῖδοβ: 
καὶ σὲ καὶ τὸ σὸν λάβρον 
στόμα, νῖο αἴθ [μαϊθῖηθι ἐθ Οἰδηι 
ἔμο ἱμιριαοηίϊ 07,6. Ὗ,ρ]. ΡμΙ], 1518. 
0. Β: 906. σι Αἱ... 95. 0. α: 750. 

1149ϑθ. τὴν πολλὴν βοήν 
εἰπιμ, Π80}Ι Ἰᾶπϑο πὶ ΖννἸβο!θηβα Ζο 
καὶ σὲ καὶ τὸ σὸν λάβρον στόμα 
ΠΟΘΙ 15. δα, αἱ. 1062. 

1151. Ὑ6]. 1092. 
1188. ὀργήν, τὸν τρόπον. 

8 
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ο- 27 ’ τοιαῦτ᾽ ἄνολβον ἄνδρ᾽ ἐνουϑέτει παρών. 
ὁρῶ δέ τοί νιν, καστιν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
οὐδείς ποτ᾽ ἄλλος ἢ 

, - Ψ ’ 

σύ. μῶν ἡνιξαμην; 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἄπειμι" χαὶ γὰρ αἰσχρόν, εἰ πύϑοιτέ τις 
1100 λόγοις κολάζειν, ᾧ βιάζεσϑαι παρῇ. 

ΤΕΎΚΡΟΣ: 
᾽ὔ , Ρ] Ν Ν "7 ’ 

ἄφερττέ νυν. χἀμοὶ γὰρ αἴσχιστον κλύειν 
ἀνδρὸς ματαίου, φλαῦρ᾽ ἔπη μυϑουμένου. 

ΧΟΡΟΣ. 
ψὔ ’ » Ἷ 2 ’ 

ἔσται μεγάλης ξριδὸς τις ἀγῶων. 

ἀλλ ὡς δύνασαι, Τεῦχρε, ταχύνας 
᾿1106 σπτεῦσον κοίλην χάἀπετόν τιν᾽ ἰδεῖν 

-Ρο᾽ τ ΛΑ - Ν ϑσ ον 

τῷδ᾽, ἔνϑα βροτοῖς τὸν ἀξιμνῆστον 

τάφον εὐρώεντα καϑέξει. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἐς αὐτὸν καιρὸν οἵδε ττλησίοι 
πάρεισιν ἀνδρὸς τοῦδε παῖς τε χαὶ γυνή, 

πτοτάφον σπεριστδλοῦντε δυστήνου γεχροῦ. 
ὠ παῖ, σιρόςελϑε δεῦρο, χαὶ σταϑεὶς πέλας 

ἱχέτης ἔφαψαι πατρός, ὅς σ᾽ ἐγείνατο. 

1150. ἄνολβον, ἀνόητον, μω- 
ρίας πλέων. Ἰ)θῆη ἀὰ πολλῷ τὸ 
φρονεῖν εὐδαιμονίας πρῶτον ὑπάρ- 
χει (Λπι16. ἃ πη46), 50 ἰδὲ (6. 
(ον φρόνησις ΒιηΔηΡ6]Π 46 θη ἴγ- 
ἤογογιαέμιδ. ΜΡ]. ἘΣ 1026 ἀνὴρ 
ἄβουλος καὶ ἄνολβος, χὰ 0. Ἡ. 888. 

1158. ῶν ἼΩΝ ᾿ιδμπΊ80} νγἱθ 
Απῦ. 40θὅ ἀρ᾽ ἔμδηλα χαὶ σαφῆ 
λέγω; 

1100. παρῇ, νβΙ. 1081. 
1103. ἔριδος ἀγών, νἷδ λό- 

γων ἀγών. 
1104. ταχύνας σπεῦσον, 

Θα]6 ἃ15. ἀἃ58 δον] η] 1686 σπεῦδε 
ταχέως, ἥ οάθ ὡς τάχιστα. 

1106. ἐδεῖν, εὑρεῖν, ἃ 1 56} - 
56} 6, ὙῈ]. ΘΠ] 465 ΑἸοΡ». 0. 
80 τοῦτ᾽ ὁρᾷ καὶ τοῦτο βουλεύε. 
ται. 

1100. βροτοῖς τὸν ἀείμνη- 
στον, τὸν βοοτοῖς ἀείμνηστον, 
6 ἀν ΑΥ̓ΠΚΟΙ τ πὸ 56 105. ἴῃ 
"Ὅ58 56 5.61} ννἱνᾶ, νρὶ. Δηὶι. 8524. 

110. Τδο]ν. θ5. --- )ὰ5 ἀνὰ} 465 ΑἸὰϑβ 
ναράθ. δα ἄθιι ΟΡ ΟΡ Β]ιοΪ- 
[610 η 6 ΖΟΙΡῚ. 

1101. εὐρώεντα, σκοτεινόν, 
᾿ηΠ 6} Π16}}}" 8ἃη ΑΙ ϑ5᾽ Δα θην Πα} 11} 
Τάρταρος, ᾿Ἀἴδεω δόμος εὐρώεις, 
αἷς. ἢ. τάφος βοάδολι ἰδ. 

1108. τς 980 Π΄- ἃ"ρ6- 
50 ΠοΚῦ, Κοιμν 1} ΕὑαΡ ΒΆ ΚΘ. 

1112. ὕπη ἴῃ Το ιΚΡοβ᾽ Αρννθβθη- 
νοὶ} ἀθη [θ᾽ ον} νῸΡ 16 461 [οἰπά- 
ποθ (ἀονναὶῦ Ζιὶὶ 510 ἤΘΡη, 501] 4ἀ6ν 
ΟΠ ἰῇ ἀδν [6] ΡΠ! θὰ. Πα] αηρ᾽ 
οἰηθ5 ἑχέτης δὴ 416} [6] οι πἰθάθν- 
Κηϊθθῆ. 10 ἄθη ΠοΠ]Π]|ροὴ Τοδιθη- 
ΟΡ 465 Βινιάουβ, ὙΥ6θ65. ἀπά 

δ. δι κι 
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ϑάχει δὲ προςτρόπαιος, ἐν χεροῖν ἔχων 

κόμας ἐμὰς καὶ τῆςδε χαὶ σαυτοῦ τρίτου, 
ἱχτήριον ϑησαυρόν. εἰ δέ τις στρατοῦ 

,’ 2 - - - βίᾳ σ᾽ ἀποσπάσειε τοῦδε τοῦ νεχροῦ, 
-ὦὦρο » 

χαχὸς χαχῶς ἀϑαπτος ἐχτιέσοι χϑονγός, 

γένους ἅπαντος δίζαν ἐξημημένος, 
αὕτως διτωσττερ τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πιλόχον. 
Ξ, Δ 7 3 - 

ἔχ αὐτὸν, ὦ παῖ, καὶ φύλασσε, μηδέ σε 

κινησάτω τις, ἀλλὰ σπιροςτιεσὼν ἔχου. 
ὑμεῖς τὲ μὴ γυναῖχες ἀντ᾽ ἀνδρῶν τεέλας 

’ 2 3.5.7) 2 , 2 2) 7 γ ν , 

σταρέστατ, ἀλλ ἀρήγετ, ἔςτ ἐγὼ μόλω, 
’ Ν σ- ὉΧ ᾿Ὶ γ 

τάφου μεληϑεὶς τῷδε, χὰν μηδεὶς ἐᾷ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ ά. 

Τίς ἀρανγέατος ἐς πότε λήξει ττολυτιλάγχτων ἐτέων ἀριϑμός, 1185. 

ϑ0η65 ἴῃ ἄρῃ ΗἨδηάοπ' δ βο οἰηΐ 6}, 
ἀκ 1 νῸΡ ΑἸΙοη ἀϊ6 Π6 Πρὸ Κίη- 
ἀθβρῆϊο!! ὁ] αρ, ἀθπ γαλοΡ Ζὶ "ὸ- 
βἰαιίθη, 815 ἔ ἱκέτης υηἷ σον ἅμνν ἀὰ- 
ἄσγοϊ ἀθν [06 ]10}|6, ἀϊ6 Θ᾿ δη[αδϑί, 
ἄδη δομυῖζ 465 Ζεὺς ἱκέσιος. ὙΥΪα 
θεῖ ψΊΡΚΠΟΠΟΡ ἱχεσία Ζννοῖδο ἴῃ 
ἀοηὴ Ηδηάθπ. φρο] ] θη. τνυγάθη (Ζι 
ὁ. ἢ. 9)» 50. 50}} τ γβᾶ Κα βίδιῃϊ 
ἄοββθη. οἷπθ Ἠδαν)οοκὸ ἀδΡ ἀγοὶ 
πἄομβιίθη Αηρδ ΠΡ σθη. ἃ]5 ἄθη οἷη- 
Ζίδθη δοιαὶ 46 ἱχέται (1115) ἴῃ 
Ἠδπάθη. μα!θη. 16 ϑυ} 0} 150}}6 
Βοαθαμιπρ᾽ ἀ6 ν᾽ Το Κ ὴ βρυῖοιν Τοι- 
ΚΡΟΒ 56 1050 117 ἢ ἂι5. ΝΕ]. Π. 28,. 
185 1. δορί. ΕἸ. 448 ἢ. Α650}!. 
ΟἸΟΘΡΙΙ. Ζὶ Απίδπρ. --- πατρός, 
ὅς σ᾽ ἐγείνατο (4296), ΜΘ ΑΙο- 
Ἰᾶθοη ἢ. 2 φονεὺς μητρὸς ἥ σ᾽ 
ἐγείνατο. 

ε1π4 τρίτου νἱνᾷ τνϑβοπ ἀδν 
Βοάἀσαϊδαικοὶῦ ἀδν Ὠροί ΖΗ]. μῖηΖιι- 
ϑοβοίζι, β]θΙπβα ἀπῇ ἀϊα Ποῖὶ- 
1186 Ζ48}} ἃ 52 [1] 6η. γε]. 
Ὁ. (. 8 στέργειν γὰρ αἱ πάϑαι 
{ε χὼ χρόνος ξυνών Μαχρὸς οἐεὲ- 
δάσχει, χαὶ τὸ γενναῖον τρίτον. 
0. Π. 581. Ιἀοᾶθη. ἤν. 3539. γῇ τὼ 
“Ἰαπέροσα, νὴ τὸν Ἐὐρώταν τρί- 

τον. ΜόηδηΔοΡ δθηθηϊ, 21 ϑά 
λασσα καὶ πῦρ χαὶ τρίτον γυνὴ 

καχόν. Α65ο}ν. ἔα. 758. 
1111. χαχὸς καχῶς, νρ]. 899. 
1118. 916 νορηαομαης 465 ρδη- 

Ζ6ηὴ (ἀθβο!]θο 5. ἰδὲ διθῃθηάθ Βον- 
116], ννῖα ἀπόλλυσϑαι χαὶ αὐτὸν 
καὶ τὸ γένος αὐτοῦ, οἵν ἴῃ ὀ!οπί- 
ποθ θη )θογοίθῃ. 

1119. 1.8, 299 Π- ὁππότεροι᾽ 
πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια. πημήνειαν, 
ὡδέ σφ᾽ ἐγχέφαλος χαμάδις ῥέοι 
ὡς δε οἶνος, Αὐτῶν καὶ τεχέων, 
ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν. Τὰν.Ἵ, 
24 δὲ ροριίμς ΠοΏλι. ργ107" αοἤ δαὶ, 
ἕμηι ἔμ εἰ 1)166ρ{6)" ρορεεζμη 
Ποηι. οἵ ἤδγίο, τὲ 66 ιώγιο ρ00᾽"- 
ον ᾿ΐς ποαϊο δγίαηι. ΨῈ]. [«ν.. 
21, 45. 

1181. ἔχου, τοῦ πατρύς, νεῖ. 
ἘΠ 72; 

1188 ἢ. Π 6" ἰοῦ Κἰαρὺ θη ο } 56 1η6 
ἀΠΑΡ5ΘΙ ΡΟ η. ππᾶ 561} Αἰαβ᾽ ΤοάΘ 
ΠΟΙ ἢ 5] 0568. ΜΠ 56 Πρ Κοιθη. ππάὰ 
56}}η} 516} πδο} 461" Π ΘΠ} ΖΡ ΊΙΟΚ, 

1185. 16 νοΡΖυν απ ρ ἀπά [1η- 
σοάμ! ἃ 465 ΟΠΟΡΒ. 5ΡΓΊΘΠΙ. 510} ἴῃ 
ἀθ Ζὶ οἴπθηι ἀδηζοη νοΡθιπάθηθπ 
Πορρεο!ἠ'ᾶρο ἂυ5: τίς ἄρα ἀριϑμὸς 

9. Ἐ 

1180 
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᾿ "ὔ 3,5 ᾽ " , 

τὰν ἄπαυστον αἰὲν ἐμοὶ δορυσσοήτων 
.ὔ 

μόχϑων ταν ἐπάγων 
1190 ν τὰν εὐρώδεα Τρωΐαν, 

2" 

δύστανον ὀνειδος Ἑλλάνων; 
᾿Αντιστροφὴ ἅ. 

Ν 27 

Ἕλλασιν χοινὸν «“ρη" 
ἰὼ πόνοι πρόγονοι ττόνων" 

ι192)φελε πρότερον αἰϑέρα δῦναι μέγαν ἢ τὸν πολύχοινον 
“Αιδαν 

ιἰϑδκεῖνος ἁνὴρ, ὃς στυγερῶν ἔδειξεν ὅτιλων 

χεῖνγος γὰρ ἕττερσεν ἀνθρώπους. 

Στροφὴ β. 

ἐχεῖνος οὐ στεφάνων 

ἐτέων λήξει νέατος (ἃ. ''. ὥστε 
νέατον γενέσϑαι) ἐς πότε; ἵπ χιέθπι 
ἤπθην πδχο απ αὐτέ, ἄοηθο αἰ66ϊ- 
παΐξῇ 6]. ῬΙΗ]. 1090 1. 16 94}γ6 
μοίϑθθη πολύπλαγχτα, νν6}} 516 
50Π0η πϑΘιιηη8] [πρθη Κγοιβίαὰ νο}}- 
Θηάου μά] )γ6η, νρ]. 604 

1180. Πὸν Αὐῇ. τὰν ἄπ. ἄταν 
( οἷ πὶ μοιά θη 161), νὶο ΕΗ]. 
1006 τὸν ἀνήνυτον οἶτον ἔχουσα 
χαχῶν. -- ϑορυσσόητες μό- 
χϑοι (νῖὸ λιϑόλευστος Ἄρης 204, 
ἀσπίστορες χλόνοι ἃ. ἃ.), πολεμι- 
χοί, ΜΕ. ΤΗθορη. 9857 δορυσσόον 
ἐς πόνον ἀνδρῶν. Αι αν. Η- 
τάκ]. 181 παι δορυσσόης στρατός, 
νοῦ σοέξω. 

1190. δίο Βάοιον ἀνὰ τὰν 
εὐρώδη Τροίαν, νν»ὰβ ἄδιη δη- 
ΕΒΙΡΟΡ βομθη γ΄ ῦ56. ΘΤ᾽ ποι! οηι- 
ΒΡΓΙΟμῦ. [οἷν μὰ 6 ΑἸΡΘηβ᾽ γΡθ65- 
Β5ΘΡπηρ᾽ Δα ΠΟΙ ΠΙ θη; σχοτεινήν, 
ἑορώδης ᾿πἀδηὶ εὐρώδης 4οι ἢο- 
ἹΠΘ Ρ, ΒΟ θη ἠεροειδής ΘΠΙ5} ῬΊΘΠ, νν16᾽ 
1107 εὐρώεις ἄδμι ἠερόεις. Ὁ 
ἀγρθιϑ!! 5.6. ΕὉΓΙῚ Τρωΐη, ἀϊ6 αὖὉ- 

ϑργ πρ ΠΟ, Ππάθι, 5101} ιιο ἢ ΑΘΒ0Π. 
πο. 8517 ὑπὸ Τρωΐας τείχεσιν. 
ΜΕ]. 601. 1201. (ΒοΡρΙς, νν θοὸν" 
ἴῃ ἀθν ΑΕ 51}. ἰὼ πόνοι πρὸ πό- 
γων --- Ὠιμάονῦ ἰὼ πόνοι πρόπο- 
χοῦ -- ἃπάογί, νου πῃοὲ πἴοὸνρ ἀν᾽ 

ἀχτὰν εὐρυεδῆ, νῖο ἤοιῃ. χϑὼν 
εὑρυοδείη, ϑἰπιοηϊάο5 χϑὼν εὐρυε- 
δῆς.) 

1191. ὄνειδος (Ἀρροβίἴοπ, ννἱα 
1210), 455 ἢν 50 ἰδηρ6 νϑυ 6 η 5 
ΤΡο]ὰ Ρ6]άρΘΓη. 

1192. ΜόδοΙιιδ. ἀν ΑΕ {ΠῚ 61 4]|16 ἢ 
[Π}}16115, Ρᾶγῖσ, νοὴ ἄθυ ἔγἀθ νϑῖ-- 
ΕἸ ΡῈ δοίη, ο6 ον Ποθπὰ θαυ [Πρ ἃ 
Ετηθ "61 ἐθὴ ΤΡΑΡΊΚοΡη πδαποο. ὁ γ- 
νυν πϑομαηρ, ΡΒΠ]. 1420. ΑΘ5ο}. Α5. 
1121 [δ νει σα ἌπεΕ. 809. ΑΘμη- 
Ἰΐοι. ΠδΙοπα Π. 3, 119. ὡς ὄφελεν. 
ϑάνατός μοι ἁδεῖν καχός, ὁππότε 
δεῦρο ὙΥἱέϊ σῷ ἑπόμη»ν. 0, 345 ὡς 
μ᾽ ὄφελ' ἤματι τῷ, ὅτε μὲ πρῶ- 
τον τέχε μήτηρ, Οἴχεσϑαι προ- 

φέρουσα κακὴ ἀνέμοιο ϑύελλα Εἰς 
ὄρος ἢ εἰς χῦμα πολυφλοίσβοιο 
ϑυλάσσης, Ἔνθα με κῦμ ἀπόερσε, 
πάρος τάδε ἔργα γενέσϑαι. αὐ 
Ρμι. 1092. Τταοῖ. 9568. 1092. 
δῦναι δουρί ν᾿ ἄθη ἡ νήδας 
πη ἀϊ6 ὕπισιννειε, 4ὰ ᾿οϊάδθη βά- 
ϑος ΖΡ ΒΟ γα τυ τ. 

1196. κοινὸς Ἄρης, ἅδ᾽ νοη 
ΔΙ|Π}6α. ΠΟ ΓΘ Ἰβόμ θη διδηιθη ροιπηοίη- 
581} ὈΠΙΘΡ ΠΟΙ ΘΠ Κυϊορδζαρ, νρ]. 
Τίπιο. 1, 3, ἄθηῃ Ῥανρὶ5 νϑιδη]δϑί 
᾿ναῖ. ὶ 

1197. πόνοι, ἀὰβ ἄρ Μρηό- 
1405 ἀπροιμᾶπο ΠΡ οἰιῦ απ ἀἰο ἀδι- 

΄ 

δὶ 
μὴν. 
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οὔτε βαϑειᾶν κυλίχων νεῖμεν ἐμοὶ τέρψιν ὁμιλεῖν, 
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οὔτε γλυχὺν αὐλῶν ὅτοβον, δύρμορος, οὔτ᾽ ἐνγυχίαν τέρ- 

2 ’ ) 

ἐρώτων δ᾽, 
2 ’ 2 ’ »ὕἷ] 

ἐρώτων ἀττέπαυσεν, ὦμοι. 
- ) 2 

χεῖμαι δ΄ ἀμέριμνος οὕτως, 
2 - 

ἀεὶ πυχιναῖς δρόσοις 

τεγγόμενος κόμας, λυγρᾶς μνήματα Τροίας. 

ψϑιν ἰαύειν. 

120ὅ 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

χαὶ πρὶν μὲν ἐννυχίου : ν 
δείματος ἣν μοι τιροβολὰ 

γενοίμαν 
«; 2 ς - Ἵἤὔ ’ 

ὧν ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου 

πρόβλημ᾽ ἁλίχλυστον, ἄχραν 
ς ,ὔ - 

ὑπὸ πλάχα Σουνίου, 

χαὶ βελέων ϑούριος Δἴας" 
- 2 ξ ΒΟ τῷ -" , 

γῦν δ᾽ οὗτος ἀνεῖται στυγερῷ δαίμονι. τίς μοι, τίς ξἕτ᾽ οὐν121ῦ 
’ 2 , 

τξδριμις ἑπέσται; 

1220 
Ν « Χ ει! , 2 ,ὔ 

τὰς ἱερὰς ὁπῶως προρείποιμὲν .ϑανας. 

δὰ5 δηϊδίαπάθηο ΝΟΙΠ, Ὑν ] οἶα. Ππὴ- 
1061 ποιὰ Κυιορϑηῦ!!ο δΡΖθαρι. ὙΡ]. 
806. 

1200. οὔτε Κᾶπη διῇ οὐ, ἰἴπὶ 
Θίπηθ νοῦ οὔτε, [Ὁ]Ρ᾽΄6η 

1201. ὁμιλεῖν, τῇ τέρψει, 
Ὡδοῖ δῶχεν ἔγειν ΜΟΙ ΓΟΓ Θθ 166, 
ψῖ ΡΙηά. Νειη. 10, 72 χαλεπὰ ἔρις 
ἀνϑρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων. ΕἸ. 
219 τάδε τοῖς δυνατοῖς οὐκ ἐριστὰ 
πλάϑειν. Πϊον ἰδι ἀρ ΔΘααΆ}}}1- 
ἀᾶν πὰ τέρψιν ἰαύειν πὰ} 6} ἀδὺ 
τι] ΘΡΊ οι 6 [ηἴ( οΙροΙἄρι. 6 ΟἸΟΡ 
ψουμῖβδὶ ἀἴὸ ΒΊδυάθη ἀδΡ ὄγπρο- 
5'6η, νγῸ. Ἰ8η ἃιι5 χύλιχναι μεγά- 
λαι, βαϑεῖς χρατῆρες οἄδν μείζο- 
γνες (11. 9, 202) Ζὰ ἰγίηκθη ρῆβθρι, 
ἀπ ἀν Κοιηθη. 

1200. ἀμέριμνος, 718 86 16. 
ὙΟΡ Τ το] ἃ π80}} ΜῊ 16 νῸΡ (οὕ- 
τως, 570, ὁΠη6 455 510} πηοίη Ζιι- 
βἰδηά ᾿οβϑουῖ, νυ]. 1]. 18, 3936), 
νου ΝΙοιᾶηά "6 δοιίθ . 

1209. 5]. 601. 1190. 

1211. ἐννυχίου, χοδοη [201 [ἢ 
1214. ἀνεῖται, δι γα ΡΙ- 

δον νου ᾶπρη 55 ΡΓΘΙ586- 
56 "θη, ἄθιη [}πἰουρᾶηρὸ δ ορίοΡι. 

1210. ἐπέσται, αὐἀείαῦ τί. 

1211. ἔπεστι, ἐπιηεῖη 6ὲ Ρ0η- 
ἐο, ργοηιῖγοί. 

1220. Υ͂ ΘΓ ἀδ5 ἃι1ι5 νν δἴββϑϑιῃ Κα ]Κ- 
[θΊβθη "θβίθιθηθ νου υῖΡρ 6 ΣΣ ὁ ύ- 
νιον ἱρόν, ἄκρον ᾿Αϑηνέων 
(Οάγ85. 3, 218) νοῦ Οδβίθπ Κοηι- 
16 η4 δὐΡοῖοῦ Ππαίί6, ννυγθ χιργϑὶ 
ἄθι δἰμθηϊβοιθη ἈΚΡΟΡΟΙΙ5. Δη510}}- 
τς αηα Ρεργάβϑιο (22) θα ας ΔΙ θη: 
νγ6}" νοῦ ἄοτγὶ Κοιηπιθηἂ 485561]}0 6 
ἀμ [ἢ ν, Ροίοῖο σαι" ᾿4ϑηνᾶ Σουνιάς 
παηὰ ἄθιη Ροδβοϊάοη, Ἂ(6ι" "6ὶ Αὑὶϑί. 
Εᾳᾳ. 99, ὅθ4 ἀ6551}8}" Σουνιάρατος 
᾿ιθιϑδί. ὕυγΊρθη5 ν8]. 86]. 

1221. ὅπως προςείποιμεν, 
χὰ ῬΗΙ]. 325. Το. 95. 

1200 

4210 
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ΤΕΥΚΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἰδὼν ἔστεευσα τὸν στρατηλάτην 
"4γαμέμνον᾽ ἡμῖν δεῦρο τόνδ᾽ ὁρμώμενον" 

1225 δῆλος δέ μοὐστὲὶ σχαιὸν ἐχλύσων στόμα. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

Ἁ Ὰ Ἀ Ν ς ) 2 ΄ , 

σὲ δὴ τὰ δεινὰ ῥήματ᾽ ἀγγέλλουσι μοι 
τλῆναι καϑ᾽ ἡμῶν ὡδ᾽ ἀνοιμωχτὶ χανεῖν; 
σέ τοι, τὸν ἐκ τῆς αἰχμαλώτιδος λέγω, 
ἢ που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο 

}Ὶ 2 ς 

1230 ὑιϊγήλ᾽ ἐχόμητεις κατ ἄχρων ὡδοιπόρεις, 
“}) } Ἁ ὝΝ -- 2 ’ὔ ΄ 

οὐ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕττερ, 
ΒῚ » - 

χοῦτε στρατηγοὺς οὔτε ναυάρχοις μολεῖν 
ἡμᾶς ᾿ἀχαιῷν οὔτε σοῦ διωμόσω" 
2 3, δας ΒΩ ς Ν Ν γ7 ΒΡ 

ἀλλ αὐτὸς ἄρχων, ὡς σὺ φὴς, «τας ἔπλει. 
- Ν ᾽ ιϑϑῦταῦτ᾽ οὐκ ἀχούειν μεγάλα πρὸς δούλων χαχᾶ; 

σοίου χέ: ὑγδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα; ἰου κέχραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα; 
- ’ - ’ τ δ ᾿) , 

ποῦ βάντος ἢ ποῦ στάντος, οὗπερ οὐχ ἐγώ; 

1229: ἐς χὴν δ στ Ε ὑ απεὶ 
νγοῖδὺ δυΐ 1164 Ζυρίοκ. 

1228. σκαιος, πιαία οηιίμαζιδ; 
ἐχλῦσαι, νΜ6Ὶ] νυᾶϊμπνοπάᾷ ἐδϑ 
ΟΠ οἰ βθη5. αἰ ΥονΘ β]θ οἰ ιβαμι 
αηἴο 1" Ὑ ΘΡΒΟΙ 155. σΘ ΔΙ θ. υνθρά θη, 
νν 16 ΒΟρ ΟΚΙῸ5. βδοηϑὲ ϑᾶρ᾽ ψυχῆς 
ἀνοῖξαι τὴν κεκλῃμένην πύλην. 
θά ον στόμα ἐκλῦσαι, ἴὰ ἀε- 
δθηβᾶί2Ζ Ζὰ χλῇσαι, Ξοϊποη Μιπά 
Γγθ 556, αμοος ἐπ πυογῦα 76- 
δοίυθ)6, ἰἰγιβίαηη αὐ ἱμρρία 8οί- 
υθγ δου, ἃ. 

1220 τ ἃ  δειενὰ δήματα, 
7θπθ, Ὑγ6]οῈ ΜθηθΙὰο5. πα θρ ομί 
μαϊῖθ, νρὶ]. 812. 680. 

1230. ἐπ’ ἄκρων (μπᾶιμ!. ὀνύ- 
χων, ποδῶν, δακτύλων) βὰ δί- 
ζει», πορεύεσθαι, ἀχροβατεῖν νοι 
Εη ΠΡ ϑιοἰ ζΖίρθη θη. 

1251. οὐδὲν ὦν, διὰ τὴν δὺυς- 
γένειαν, τὰ 1094; τοῦ μη δὲν 
ὕπερ, ἴἄν Αἰὰβ, ἀδν 1οἰδι ἰοάϊ 
οἴη ΝΙΟΙΙ5. ἰδ. ΠΡ ΑΥὮΚΟΙ ννῖθ 
ΕἸ. 1166 δέξαι μὲ τὴν μηδὲν εἰς 
τὸ μηδέν. 

1292. Αραιιθιῆποη ἀβρογίγοιθι ἀϊδ 
Βεδυρίαησθη ἀθ5 Το ακτος 1091 [᾿ 
ΠΡ 56 106 ἀοροθηβαὶζ Ρίαϊ. ΑΥ ϑιϊά. 
29 οἱ ναύαρχοι καὶ στρατηγοὶ τῶν 
Ἑλλήνων. 

1238. ηὐτεξο σοῦ. ἀν ἈΝ οὔτε 
᾿Αχαιῶν οὔτε σοῦ. ΡΣ 

1295. δοῦλος Κοπηίο ΤΘικΚτος 
11 ἴῃ [ΘΙ ἀΘηβο [Ὁ σοπᾶππὶ τγ6Γ- 
ἄθη, νϑ]. 1289. Αι. 479. 

1280. ΑΚ ψοϑβϑϑθη δίαπδοεϑ 
(ΕἸἰβϑαιαμ) 1 58᾽ ἀὰ 50 5:10]- 
δο8]Δυὺ νον οη 6ν ἀφηϊῖν 
ννὶθ ΕἸ. 8171 τοῦ χασιγνήτου τί 
φής. ἥξοντος ἢ μέλλοντος; ΨΥΕ]. 
ΡΠ]. 499. Απάοθιο πομμθη 65 [ᾧν 
ἄβθη. Ἃ)50]. 

1291. ἴπη ἀ16 Διι55 ΡΟ Γ ΘΙ ΠΟ 6 5 
ΠοΡρνοίδαπβθη ἀ65 ΤΘΌΚΡΟ5. Ζὰ νν]- 
ἀονίοροη, βθοιαΐρίοι Αρδιπθιηποη, 
Αἰὰβ πὰῦ 6. ἄθονΡα}} ππίθι'" δθίπριῃ 
ΟΡ Ρθ ΘΙ ]6 σοβίαπάθη, 561 πίἌμε 
δοραηρθη ΠΟΙ ρσοβίαπάθη νὸ πίομῖ 
ΕΤ 56 1080 ζυρορθη βοννθϑθη. Ε» 
νορπάθυ [ΟΡ] μα ποῦ βάντος 
ἢ ποῦ στάντος, νυνὶ ΡΕΠ. 839, απὰ 



ΑἸΑΣ. 119 

δ α΄". τὰ 7 

οὐχ ἀρ᾽ ᾿ΑΙχαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πλὴν ὅδε; 
Ἁ ΒΡ - 29 , [χ 

σπειχροὺς ξοιγμξδν τῶν -Αἰχιλλείων ὅτελων 
ἀγῶνας ᾿4ργείοισι κηρῦξαι τότε, 

“δἰ το ρισρον, ο φανούμεϑ' ἐχ Τεύκρου καχοί,. 

χοὺκ ἀρχέσει ποϑ' ὑμιν οὐδ᾽ ἡσσημένοις 
εἴκειν, ἃ τοῖς πολλοῖσιν ἤρεσχεν χριταῖς, 
) 2) ΕΣ τῇ ἫΝ - -ὧἷἶ Ὁ 
ἀλλ αἱὲν ἧμας ἢ χαχοῖς βαλεῖτε που, 
ἢ σὺν δόλῳ χεντήσεϑ᾽ οἱ λελειμμένοι. 
ἐχ τῶνδε μέντοι τῶν τρόπων οὐχ ἂν ποτε 

“ 2 Ἁ 2 Ν 

κατάστασις γένοιτ᾽ ἂν οὐδενὸς νόμου, 
εἰ τοὺς δίχῃ νιχῶντας ἐξωϑήσομεν, 

ν Ν "ὕὔ᾿ γ Ν γε 

χαὶ τοὺς Οπισϑεν δὶς τὸ πρόσϑεν αἀξομεν. 
) 7 ἢ. “ ς 7) γ , γ κν « - 

ἀλλ διρχτέον ταῦ ἐστιν. οὐ γὰρ οἱ πλατεῖς 
οὐδ᾽ εὐρύνωτοι φῶτες ἀσφαλέστατοι, 
ἀλλ᾽ οἵ φρονοῦντες εὑ χρατοῦσι πανταχοῦ. 
μέγας δὲ πλευρὰ βοῦς ὑπὸ σμιχρᾶς ὅμως 
μάστιγος ὀρϑὸς εἷς ὁδὸν πορεύεται. 
χαὶ σοὶ πιροςέρπον τοῦτ᾽ ἐγὼ τὸ φάρμαχον 
ὁρῶ τάχ᾽, εἰ μὴ νοῦν χαταχτήσει τινά" 
ὃς ἀνδρὸς οὐχέτ᾽ ὄντος, ἀλλ᾽ ἤδη σκιᾶς, 
ϑαρσῶν ὑβρίζεις κἀξελευϑεροστομεῖς. 
οἱ σωφρονήσεις; οὐ μαϑὼν ὃς εἶ φύσιν, 

Θρμδ. ἀϊθ ΑἸ ΘΡαῦοα ποοῖι ἀαγο] 
σοῦ (ποθι ποῖ) βάντος. ΚΕ]. 1381 
οὐδαμοῦ συμβῆναι ποσί. 

1238. 501} οὔννα ρὰν Κοῖπο ὙΥ 88} 
πιαί παθοπ, νγὸ 65 510}. ὑπὶ Αἷἰι5- 
ΖΘΙο απο μαπά 610} 

1240. τότε, ὕτε ἐχηρύξαμεν, 
16 690. 1577. 

1241. ἐκ Τεύκρου, νοπ 8561- 
ἴθ οἰπθ5 Του κΚΙο5. 

1248. σὺν δόλῳ κεντεῖν, 
Ηδπὰ ἰῃὰ Παπάὰ μπἰὶ ἢϊπίοτ- 
115 (Ρ}}}}. 842), 'πὰ ἀδροηβαῖζο Ζζὰ 
ἄθη δορά πηρθη ἰάβε ΚΥΊΟΡΟΡ 
Ῥναυοῖὶ βάλλειν ἀπά χεντεῖν, 
γ ΟΝ Ναβι- αη ἃ ΕΟΡΗΚΑΙΗΡ [Ὸ ΟΝ 
βίαιι ἔπει ἢ ἔργῳ), ΒδΖιθμὺ 5108 δαΐ 
ΑΙαβ᾽ πδομιΠοθη ὕρθον 4}, νρὶ]. 

41. -- οἱ λελ., οἵ ἡττηϑέντες ἐν 
τῇ κρίσει, νε]. 1198 [. 

1250. ρ!. 1758 [ἢ 
1259. πλευρά ἰϑὶ ΒηΖιιρ βθ ζῇ, 

νν 6 }} αἴθ μάστιξ 516. ψγορηο 0 ἢ 
ὑ ΥΩ]. ἀκα ἅμη! 0} ΙΓΟπΙΒ0 ἢ 
56} Μὲ ἐγ Β114 Απΐ, 4111. σμικρῷ 
χαλινῷ οἶδα τοὺς ϑυμουμένους ἵπ- 
πους καταρτυϑέντας. 

ι355.τὸ φάρμακον, τῆς μά- 
στιγος. 

1256θ.{ νοῦν τινα, [ιδιη 56}, 
οἰννὰ5 νΝογϑίδαηἀ, νοῦ Ρ]. 859. 
ΡμΠ]. 1180. 

1251. ἀνδρὸς οὐκέτ' ὄντος, 
(ὐδηϊ. 4})50]. 

1259. Εν». ΑἸΟ. θ43 ἔδειξας ὃς 
εἶ,» ἃ: μι οἷος. 

1240 

1245 

1259 

1250 
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1260 ἄλλον τιν ἄξεις ἄνδρα δεῦρ᾽ ἐλεύϑερον, 
εκ Ν ς 2 ἈΝ “ ,ὔ Ν ’ 

ὅστις πρὸς ἡμᾶς ἀντὶ σοῦ λέξει τὰ σα; 
- Ν ’ - πο) 13. ὟΝ “ ΡΙῚ Μυς 

σοῦ γὰρ λέγοντος οὐχὲτν ἂν μαϑοιμ ἕγὼ 
τὴν βάρβαρον γὰρ γλῶσσαν οὐχ ἐπαΐω. 

ΧΟΡΟΣ. 

εἰϑ᾽ ὕμιν ἀμφοῖν νοῦς γένοιτο σωφρονεῖν. 
1Ὡθδτούτου γὰρ οὐδὲν σφῷν ἔχω λῷον φράσαι. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

φεῦ" τοῦ ϑανόντος ὡς ταχεῖά τις βροτοῖς 
χάρις διαρρεῖ καὶ προδοῦσ᾽ ἁλίσχεται, 

ΒΝ] - 2 σὸδ᾽ «ς Ν δ᾽ 7 Ν Υ - λ ’ 

εἰ σοῦ γ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ οὐδ᾽ ἐπὶ σμιχρῶν λόγων, 
νυ Ψ“- - ὕος ἥν ’ὔ 

«ας, ἕτ᾽ ἴσχει μνῆστιν, οὗ σὺ πολλάχις 

᾿)οτὴν σὴν προτείνων προὔχαμες ψυχὴν δορί" 
2 2 ἊΝ Ν ’ ΘᾺ 1 ᾿ 

ἀλλ᾽ οἴχεται δὴ πάντα ταῦτ ἐρριμμένα. 
ΕῚ ὦ πολλὰ λέξας ἄρτι χἀνόνητ᾽ ἔπη, 
7 ’ 2 Ψ΄.5» 2 ’ κΚίτὰῳ οὐ μνημονεύεις οὐχέτ᾽ οὐδέν, ἡνίχα 

ἑρχέων ποϑ'᾽ ὑμᾶς οὗτος ἐγχεχλῃμένους, 
ιὩτοἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, ἐν τροττῇ δορὸς 

3 ’ Ψ Ν - 2 Ν τ -“ 

ἐρρύσαν ἐλθὼν μοῦνος, ἀμφὲ μὲν νεῶν 
»ἵ - 

ἄχροισιν ἤδη ναυτιχοῖς ἑδωλίοις 

1200. θὰ Αφαιμηθιηποη ἄθη Τθυ- 
ΚΥοβ. ἃ15 προ θη ΒΘ δηᾶοὶν (1295), 
50 ὈΘαΌΡΙ 6 ΘΡΡ ηΔ0]} Αἰ |50 6 ἤδομι 
Θἰ'η65 δηάθγηῃ (νρ]. 516), ["ΘΙρ )0Υ- 
πθη Βοἰβίδη 65 νὸν (ἀθγιοιι. Υ]. 
Ο. ἢ. 411. 

1208. βάρβαρον, νν6}} Ἠδβδἴοηθβ 
οἷπθ Βαρθδγιη. 

1206. ταχεῖά τις, οἷη ννϊῖθ 
δᾶ» νοῦράηρ!ϊοι ίηρ ἰδ] 
ἄοοι ἀον θηκ. Δμιίρ. 961 ἃ 
μοιριδία τις δύνασις δεινά, 7:65 
ἐογγιδεϊ5 651. 

1261. Αηϊ, 46 οὐ γὰρ δὴ προ- 
δοῦσ᾽ ἁλώσομαι. Εν. 1ρ}. Ταμν. 
1419 φόνον προδοῦσ “ἁλίσκεται. 
Χο. Ογνροὸρ. ὅ, 1, 22 οὔποτε τού- 
τους προϑιϑοὺς ἁλώσομαι. 

1208β. σοῦ γε, α΄ἄ6ο0 ἔμ; 
οὐδ᾽ ἐπὶ σμικρῶν λόγων, 
ἰδ οἴη αὶ 'π σου ῖη Ὁ ἔα 1- 
8 6 π(Ὀ}}15 6 η) ΝΥ Ὸ Γ 6 ἢ, σφ βομνν οὶρ 

ἀθπη ἷπ ἀθνΡ Τ|αὶ, ψῖὸ Ὁ. (, 448 
ἔπους σμικροῦ χάριν φυγάς σφιν 
ἡλώμην ἐγώ. -- ἐπί. ,,Ἰ)ιοϊίιγ' ἐπί 
οἰηγὺ β'θῃ. αἷδ ὑϊδ, ἐπ φιρίδιιδ «ἐξ γι 
ὀἐρέρθπμο γιοηιθηίο. αἰϊψωϊα υθ»)ὲ- 
ἔς Πθριμᾶπη Ζιὶ Πρ]. Αἰ]. 908; 
ν8}]. Ο. (. 940 ἐπὲ προςπόλου μιᾶς 
χωρεῖν. Ἐπ᾿. Ηΐρρο]. 1108 σέο 
φῶς ἐπὶ σμικρᾶς δοπῆς. (Υ̓ ἀπά ον 
ἐπὶ σμιχρῷ λόγῳ.) 

1210. 11. 9, 922 ΑΟΘἸΗΠ]ΘαΒ : αἰεὶ 
ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πὸ- 
λεμίζειν. 

1215. νρ1..11. 
1214. ἑρκέων, ἴπι ΒΟΡΘΙΘΠ, 

ΠΠ ἴάηρο ἀθν ουβο  δηζΖαη- 
δ6η, )ὲν ἀρηϊμτἷὶν ἰδὲ ΠΑ] ΠΡ]: 
γ0η ἐγκεκλῃμένους, ννὶθ Εν. 
ΡῬμόη. 4584 τόνδ᾽ εἰςεδέξω τειχέων. 
8]. χὰ 0. Ἀ. 824. 
. 1271. νεῶν ἄκρα ναυτικὰ 
ἑδώλια, τὰ τῶν ναυτῶν ἐν ταῖς 

νν- 

ορχε.. 
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πυρὸς φλέγοντος, εἰς δὲ ναυτιχὰ σχάφη 
σηδῶντος ἄρδην Ἕχτορος τάφρων ὕπερ; 

, -« 2 2 - 2 Ὁ] ΕῚ ς “- ,ὔ 

τίς ταῦτ ἀπεῖρξεν; οὐχ ὃὺ ἣν ὃ δρῶν τάδε, 
ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ συμβῆναι ποδί; 
ἀρ' μιν οὗτος ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἕγδιχα; 
χῶώτ᾽ αὖϑις αὐτὸς Ἕχτορος μόνος μόνου, 
λαχών τε χἀχέλευστος, ἢλϑ᾽ ἐναντίος, 

οὐ δραπέτην τὸν χλῆρον ἐς μέσον χκαϑείς, 
ς “- 2 “ ν .- 3 Ἄ  ΧᾺ 2 ’ 

ὑγρᾶς ἀρούρας βῶλον, ἀλλ ὃς εὐλόφου" 
χυνῆς ἔμελλε πρῶτος ἅλμα χουφιεῖν; 

1280 

128ὅ 

ἐξα “τὸ ς , - δ δ, ἄρρενος , 
οὗ ἣν ὃ πράσσων ταῦτα, σὺν ὃ ἐγὼ παρῶν, 

ναυσὶν ἄχρα ἑδώλια. ὯδνΡ ΒοΡΡΗ 
46. 560} 16 ἱρὰ 1Θ αηἀ 78 πᾶοἢ- 
ἀν οΚΊ ἢ νυν 6 ἀ 0} }0}}, νν 61} οἰ η6 516 
ἄδθη Αοιᾶθιη 56105ι 416 ΜΡ] ΠΟΙ Κοὶς 
ἀν Ηο ΚΘ" ΡΟ βοηἢ 6 νυν ἄγο. 

1 1 Ὁ] Ε 15...9581 ΠΕ 
1281. οὐδὲ συμβῆναι ποδί, 

ἀον, 6 ἀὰ ΡΘ  διρὑο 51, π1}- 
δοπὰ 00} ΠῸ} (815 παραβάτης) 
ἰϊν ἀθηι 556 αἰ ΖΡ 6106 
δποιγοίθη ἰ5.. ΤϑυκΚΡοβ ἀρογίροινι 
αἴθ Α ΘΙ ΒΒΘΓΌ Πρ 465 ΑΘ η0η 1297, 
ὍΟΡ πῸΓ 616 56] 5. πα! ρ Κοὶ 465. Α1ὰ5 
Ῥοβίγιι, Ἰορὲ ἀάροροη ἀάγᾶυ ἀ6- 
ανίονι, ἀ855 Αἴὰ5 μοῦνος (Οἰ)π8 ἀἃ55 
Αρδιπμθιῆηο ππ 6 ΓΘ }}}15}), 415. Α116 
ΘοΠοι θη, ἄθὴ Ποκίον νυ ἰἀθυβίδη θη 
μαΡ}6, νϑὺρ]. 1252 αἱ 1091 ἢ. 1υ- 
ΟἾα5: ϑοίμο Αϊα υἵηι 6 οἶα556 
φγολίδεϊέ Κ᾽ οἰοαηπίαηι. (ὰ [ρα]16- 
ΘΠ (οη]θοΐαρθη Κομμηιὶ Θἴπ6. ΠΘΙΙΘ 
ὃν οὐδαμοῦ φής, οὗ σὺ μή, βῆναι 
ποσί.) 

1282ὥ. ὑμῖν ἔνδικα, στα 
υοὐὲξ γροϑανθηἕμ}, νΒ}]. 1248. 

1259. ,χὦ τ᾽ (καὶ ὅτε) ΘΙΒΡΡΊΟΙΙ 
θη ἡνίχα 1218. --- αὐτὸς μό- 
ψὸς (νΕ!. 10), ρον ἄρ ὃν 4]- 
Ἰοΐη, ἀοῦΡ ρα Πο Κοὶῦ ἀν Αη- 
ἄγη σΘρΘη ον. ΠΊΘ5θι" νυν Καιηρῇ 
Ἰορὺ ἀθν Αὔνν ιν ον 50] {ὸ, νν 6]- 
Ο᾽6. 45 ἀλ5 ΝΥ ἸΟ Πρ οι6. νον δη , 
γΟΡΔϊ5, 5. 1]. 7, 921} 

1285, ϑορίοκ]ο5 ᾿ᾶϑϑι, τ Β1ι- 
ἴογκοῖῦ βόρθὸθ ἄἀθὴ βρδιυ δη βο! θη 

ΘΙ ΔΙΠ ΠΡ Κίο, ἄθη Το υκΡο5. δηᾶἃ- 
ΟΠ ΟΠ 50} δι ἄθη Βοίριρ (65 
ἀονἸ5ο θη ΚΡοβρῃοηΐο5. "61 ἀθν γ8ν- 

. Ιοϑαπρ 46 ΓΔ η 50} 6 465 Ῥ6]ο- 
ἀ16 ἄγὸὶ ἨθρΆΚΠΠα1- 
ἀδυϊθη. Νδοῖ (6. 

6 ΠῚ ΘΘη.Π1 0} ἄσγο ἀ16 δἰ |5 0 6 πη 
ΤΡΔΡΙΚΟΡ νορθυοϊθίθη ϑϑ9θ. ψνἃῦ 
νΟ]" ἀοΡ' [οϑυπρ ΔΙΒΡΟΙΔΟΙ , 4855, 
γνόϑϑθη [2005 Ζιροῦϑὶ ΠΘΡΔΙΒΚΟΙΏΙΗΘ, 
ΑΥΡΟ5, δ θβϑθηὴ βοάδηη, [Κοηϊκᾶ 
ΟΡ] θη 5016: ἀθὴ Ζυ 0 ΚΡ6}}}16- 
θοηθὴ αν θη [0056 50}16 Μ|6556- 
ηἶθη Ζι 116 η. θὰ ΚΡΘΒρ)οηΐοβ, ἀν 
65 δι ἀἴοθθ [οἰλοϑίθ [μη βομδϊ 
ΔΡΡ ΘΒ θη, βίαι δἰηθν ΤΠ ΘΉΒΟΙ ΟΡ) 

οἷπο γάβομο δ ἰὼ ἀϊ6 Ἠγάγϊία ρ6-, 
ΟΡ ᾿αιΓὸ, 50 Κοηηΐθ δοίη [,005 
ὨἾΟΙ, ΠΟΥ ΙΒ ΚΟΙ θη, ἀὰ 65 διιίρο- 
Ιθϑι ννᾶν, 5. Ραμ. 4, ὃ, 3. Αγρο]]οά. 
ϑέτῷ, 4. ΞΡΊαυΐ. σι 2, 16: 16 
ὙοΡρ] οἰ ομαπρ 405 ΚΡΘΒΡΠ ΟΠ 65. ΗΝ} 
ΔΑΙὰβ πἴηκι: ᾶϊι6. ΑΙὰ5. οἴη διΠῦ5- 
"ᾶγ 5 1,005 ΠΙ ΠΟΙ Πρ νυν ΟΣ Θη, 50 Ὠδι16 
6Ρ ἤϊοῃν βοκἄμιρ!, ἃ} 6} Θ΄η65, ἀἃ8 
Ζαθυϑὶ, ΒΟΡ π5Κἄπηθ, ΚΟηπΐΘ Θ᾽" ΙΟΒῚ 
Ηϊποϊπνυνουίοη. ΤΟακΡο5 ἤαδδὶ Πα 
Κυοβρ!ιοηνοϑ᾽ ΒουροΡοὶ ἰη5 Ατρθ. 
128 7 πὶ 132 ἐκ ὁ᾽ ἔϑορε 

(ἅλμα ἐκούφισ ε) κλῆρος κχυ- 
νέης ὃν ἄρ᾽, ἤϑελον αὐτοί, Αἴαντος. 

1288. σὺν δ᾽ ἐγώ, νἷθ ἀδ5 
ἨΙἀ πη θν  ἀθΡρ αν οἱ πο] θη οἰηδη- 
ἀδν ΘΡϑομοἰηὶ, 5. 11. 15, 436 ΕΗ, 8. 
200 πηὰ 8οηδί. ΒΒ ϑΟρΟΚ]65. ἴμὶ 

ΡΟΠη685 πη 6} 

50ῃοη ΕἼἾΠΓΟΙΡ 



122 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ὁ δοῦλος, οὐχ τῆς βαρβάρου μητρὸς γεγώς. 
1290 δύστηνε, ποῖ βλέττων ποτ᾽ αὐτὰ χαὶ ϑροεῖς;. 

ΕῚ - [4] γ7, 

οὐχ οἶσϑα, σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προῦφυ πατήρ, 
γ »-»- .,ὔ ͵ὔ ,ὔ , 

ἀρχαῖον ονταὰ Πέλοττα βάρβαρον Φρυγα; 
᾿ , δ᾽ « ΒΥ "τῶν δ, , 

τρξα ὃ, ὃς αὖ σ δσπέδιρε, ϑυςσεβέστατον, 
’, 7 7 - - γ ’ 

προθνηε ἀδελφῷ δεῖτενον οἰχείων τέχνων; 
1205 αὐτὸς δὲ μητρὸς ἐξέ ἔφυς Κρήσσης, ἐφ᾽ ῇ 

λαβὼν ἐπταχτὸν ἄνδρ᾽ ὃ φιτύίσας πατὴρ 

ἐφῆχεν ἐλλοῖς ἰχϑύσιν διαφϑοράν. 
τοιοῦτος ὧν τοιῷδ᾽ ὀνειδίζεις σποράν; 
ὃς ἔχ πατρὸς μέν εἰμι Τελαμῶνος γεγώς, 

2» ᾿ 3 

ἴσχει ξύνευνον μητέρ᾽, 

[κ᾿ - Ν - 2 εν 7 Ν 

Ἰορθοστις στρατοῦ τὰ εὐούρνε: ἀριστευσὰας ἕμην 
( ᾿ ᾿ ΕῚ 
ἢ φύσει μὲν ἣν 

βασίλεια, «““αομέδοντος" ἔχχριτον δέ νιν 
δώρημα κείνῳ ᾿δωχεν ᾿Αλχμήνης γόνος. 

ΤΟΌΚΡΟ5. [1688 65: Τεῦχρος δὲ τό- 
ξου χρώμενος φειδωλίᾳ" Υπὲρ τά- 
φρου πηδῶντας ἔστησεν Φρύγας. 

1289. Υ6]. 1228. 1285. 1260. 
1290. χαὶ ϑροεῖς, νῖο Ὁ, ἢ. 

1129 ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις; 
1292. Ὑθν}. ἀρχαῖον Πέλοπα, 

οὐχ οἶσϑα ὄντα βάρβαρον Φρύγα; 
ΒΡ Γυγάονκδηϊρ Ποῖβδὺ νϑγἄσμ! 0} 
Φούξ (νρὶ]. 1054), ν ἴθ ἴὰ ΑΙμθα 
ΘΚΊανοη μᾶππρ θοπᾶπηϊ; νναράθη. 
ΤοΌΚΡΟ5. ποαῦῦ ἄθη ᾿θῖορβ δἴπθη 
Βαρθάγθη, ἄθη Αἰγοιβ δυςσεβέστα- 
τος, Δδιιορα ΠΡ ΘΟ ΘΡΙη. 

1294. ἀδελφῷ. ἄθιι ΤΙνγοβίθβ 
αἴθ νοῦ ἄθη ΤΡαρΊΚουα ν᾽ θ] !!ἀοἢν θ6- 
παηάο!ίθη 1 ἡ ψ οδέθας (ἀρ 65. 

1295. Κρῆσσα, νϑνϑοι οι, 
ΜΚ 61} ἀϊ6 Κρῆτες ἀεὶ Ψεῦσται, χα- 
κὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργοί ἴὰ ἄθο!ι 
Ἀὰῇ οἰαπάθῃ, 

1290. Νοιι ϑορθοκίοβ τὰ ΑἸΡΘιι5 
νὰν ΤΓηγοβίος. ἀον ὙΡπΡοΡ ἀπά 
Αἴρθὰς. δρᾶ αἴθ ΠΟΤ ΘΡΊη, 
5650}. Επιν. Οὗ. 800. Ἅ!ΠΙοἴα “ἴον 
[οἱρὺ δορ!ι., ν»ῖθ ἐπακτὸς ἀνήρ 
(4. ᾿ι. ξένος, δουϊηρβομα χίρ, νυνί 
ΒΡοαάθι" απα Κηθοις πἰθμῦ. ΓΘ Ρη 116- 
ϑοηάθ Βορυ 6 π΄ 4116 Ζεῦ 51πη4) 

Ζοῖρῦ, ἀθι" νοῦ πριριθ5. ἴῃ θη 
Κρῆσσαι "Βημαηάο! θη 5856, ννοηδοὶι 
Αὔνορθ, ἀΐδ βίοι. αἷν οἴποιὰ ϑερά- 
σων οἰηρο αβθθα, νον αίοι Κα- 
ἰρθιι5 ἄθμ Ναιρ]ῖο5. ἀθορροθθη ἱρὰ, 
ἘΠῚ 816 'ὶ Μθογο Ζὰ οὐδ θη. Π)16- 
561) 00} 1655 516 δ' 6 Ροη ὑπά 
πὰη Ποὶρα μοῦ 516. ἄδθη (Ρ]θιβίμθπθβ 
οὔθ) Αἰἴγθιβ. ΤοακΙοβ. βργίοις. ἰὴ 
ΖΟΙΠ6 850, ἀα55 ΓΙ ἀἄ65 ναΐουθ Α}}- 
510} Πὰν νο θη ἀθιο Τί ϑδοιο πη, 
Μὶιι ὃ φιτ. πατήρ, ἴθγν 561}5- 
ΘΙρΡηΘ Ναίθοι, νρ]. 1172. 0. ἢ. 
4850. 1514. ῬΡδΟΙ.. 9.1: 
"ᾶν ὃ φιτ. σ᾽ ᾿Ατρεύς, ΝΝΟΙ σ᾽ 
ἀνήρ ΘΟ5ΟΒΡΙΘθ θα, ἀπὶ 50}}1. ἅπὸἢ 
6 αἱ ἀον ΕᾺΡ6] ἴὰὰ Αἰρθὰβ ἴῃ 
ΕπκΊαηρ σὰ ᾿γηρθη.) 

1291. ἐφῆζλεν, τὴν “ερόπην. 

1299, ἐκ »πατρὸς μέν ἰἴ65856 
ἐκ δὲ μητρός οννννῖθα. 8141} 468- 
560. 0 οἷπο πάθια νυ θηάιηρ ἴα 
Θ᾽] ΘΙ θὰ Θίηπθ οἷη, νρ]. ΕΝ]. 44. 
0. Ο. 1285. ὕοργῖ θα νρ]. 1018 ἢ. 

1800. ΝΕ]. 494 {᾿ 

1801. ἔσχει, Ρυἄβθηβ, νν 61} νοὴ 
οἰπθι" Φοάονιμαηπα. θοΚαηπίθη. Τηδΐ- 
5806 ἀϊ6 Ἀοάθ ἰδὲ, νϑῖ. ΡΙΙ]. 7121. 

! 

(Η ον δ, 

ἂχ δ ὩΣ. 



ΑἸΑΣ. 129 

ΡῚ τῇ »" ἀρ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ ἀριστέων δυοῖν 
Ν Β}Ὶ γ ο Ν Ν « 

βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος, 
Ἁ --- -ν. 

οῦς νῦν σὺ τοιοῖςδ᾽ ἐν πόνοισι χειμένους 
ἘΦ ὦ - 7 ’ ) 2 3 Ἕ Ρ 

ὠϑεῖς ἀϑάπτους, οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων; 
1 γι.» "Ὁ - 7 εν, 

εὖ νυν τόδ᾽ ἰσϑι, τοῦτον εἰ βαλεῖτὲ που, 
βαλεῖτε χημᾶς, τρεῖς ὁμοῦ συγχειμένους. 
ἐγεεὶ χαλόν μοι τοῦδ᾽ ὑπερπονουμένῳ 
ϑανεῖν προδήλως μᾶλλον, ἢ τῆς σῆς ὑπτὲρ 
γυναιχὸς, ἢ τοῦ σοῦ ξυναίμονος λέγω; 
πρὸς ταῦϑ' ὅρα μὴ τοὐμὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ σόν. 
ὡς εἴ μὲ πημανεῖς τι, βουλήσει ποτὲ 
χαὲ δειλὸς εἶναι μᾶλλον, ἢ ̓ ν ἐμοὶ ϑρασύς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἄναξ ᾿Οδυσσεῦ, καιρὸν ἴσϑ' ἐληλυϑώς, 
εἰ μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ συλλύσων πάρει. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ἄνδρες; τηλόϑεν γὰρ ἠσϑόμην 
ν )} - ΜΕΥ). - 2 , - 

βοὴν «ΑἸτρειδῶν τῷδ ἐπ ἀλκίμῳ νεχρῷ. 

1904. ἄριστος σοῦ αὐΓ ἀϊθ 
ρον ΒΟ] οἾ ἀρετή (65 Τ᾽ ΌΚΡοβ, ἀἷὸ 
ἵπ ἐξ ἀριστέων (ὁ; ορί(ϊηιαζϑιι5) 

ΔΗΡΘΡΟΤ ΘΠ 56]. γεὶ. ΡΒ]. 8514. γι 
δαὶ. 98. 

1801. λέγων, πᾶιμ!Ποι!, τοῦτο, 
δον δπιϑ ἀἴ ἢ Ἰοἢ Ὁ, οἴη 5010}} βο ι η4- 
πο 65 νυ Κ ἀσγοῖ ἀθίη ἤθάθῃ Ζαὰ 
Ῥοβοιδηΐβθη. 

1809. βαλεῖτε χημᾶς, Τοι- 
ΚΡοβ ππὰ ἀϊθ θεοϊάθη Αἰγρίάθη. ΥΡ]. 
ἀϊθ θγομπρ 465 Μοηρθίδοβ 1089 [᾿, 
ψγοραυ ΓΤ ΘΌΚΡΟΒ πὶ ΒΕ ΟΡ ΚΟΙ  Ζα- 
γὐοκάραιϊοι. Αδμη!οῖ ογννὶοάονὶ 
Κνϑοη ἔπι. Ῥμῶπ. 1052 ἃ Απιϊ- 
δ0Π65 ὑγονῖ ἐγώ σφε ϑάψω: 
ταύτην ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συν 9 ά- 
ψεῖις. 

1311. ΤοικΡρος, ἀϊθ ΤῊΝ Αἰνῖ- 
ἄθα πὶ ζογη πἰοο ἀπιουβομθι ἀθηά, 
ποπηΐ Ποίθπα οὐδῇ ΑΡδιΙμΘΙΠΠΟἢ5 
Ἄγ, 
ὨΙΒΟΒ : 
γοάρπηά, 
ἀθνΡ5 ὟΝ ΕΙν βϑαροη 

οὐδοῦ 5011] 16, ρσόπᾶπ 
ΠΙΘΡΟν ἀριηο5 Βτὰ- 

θο θιοἢ- 

γΟΡθΟ βοῦς 516. ἀΡὸ ἴγο-, 

[6 δοινν 6 νγῸ}} 11, 9, 827 νον, 
νγῸ ΑΟΒΠΠΘ5 ΖΟΡηἷ δ᾽ βαρ, 6Ρ Κἄμηρ 
ὀάρων ἕνεκα σφετεράων, αη4 940 
ἴγαρι: ἢ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους 
ἀνϑρώπων “τρεῖδαι; (01. Πάδον. 
ἢ τοῦ σοῦ ϑ'᾽ δμαίμονος. [οἷν [Ὁ]56 
θιηάον.) 

1319. μὴ τοὐμὸν, ἀλλὰ καὶ 
τὸ σόν, 18}... 1.2} 

910. ἐν τε ρρο  ϑ θασῦς" σὰ 
1092. 

1817. Νοῖι Βοάρδηβαγίθπ, νυὶθ 
κάϑαμμα λῦσαι, δύςλυτον ἅμμα, 
οἴπθη Κποίρη βοιᾶν ζθη ἀπά 
586, [ἰαϑιὲ δρυῖοιν γον. ρ- 
Ῥναισοθ: πη ἄὰ πίομα αἷἱξ 
αηθνιηάσδη, οπάοτπη ἀδηϑίΓγοϊὶξ 
εἰν ΒΟ] θα 1151. Ὑμιὶ. 
Ζὰ Απὶ. 40 λύουσα ἢ ἐφάπτουσα. 
θ διὰ ΟΑἸΘΙΟΙ ΚΙαηρα σὰ [ω6 06. ἰσὲ ἀδιὰ 
ξυνἄψων φγᾶνΆ}161] ροβοῖζ συλ- 
λύσων, ν8]. σὰ Αη!. 829 οὔτοι 
συνέχϑειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν φεα 

1919. Οἀγ5βθιιϑ᾽ ἀθϑίππιῃρ ΒΡ ΡΙΠΡῈ 
δΊΘΙοἢ ἴῃ ἀλκίμῳ ΠΟΡγΟΡ : πδη 516}, 

190 

1910 

1915 
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ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

1ιϑ2οοὐ γὰρ χλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους, 
2 2 --- - Θ᾽ ἀος Ὁ 2 Ν 2 , 

αναξ Οδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑτέ ἀνδρὸς ἀρτίως; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
ποίους; ἐγὼ γὰρ ἀνδρὶ συγγνώμην ἔχω, 
χκλύοντι φλαῦρα, συμβαλεῖν ἔπη καχά. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

ἤχουσεν αἰσχρά" δρῶν γὰρ ἦν τοιαῦτά με. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

1325 τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν, ὥστε καὶ βλάβην ἔχειν; 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

οἵ φηο᾽ ἐάσειν τόνδε τὸν νεχρὸν ταφῆς 
ἄμοιρον, ἀλλὰ πρὸς βίαν ϑάψειν ἐμοῦ. 

ΟΔΥΎΥΣΣΕΎΥΣ. 

ἔξεστιν οὖν εἰπόντι τἀληϑῆ φίλῳ 
σοὶ μηδὲν ἧσσον ἢ) πάρος ξυνηρετεῖν; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

1330 εἴγε " ἢ γὰρ εἴην οὐχ ἂν εὖ φρονῶν, ἐπεὶ 
φίλον σ᾽ ἐγὼ μέγιστον ᾿“ργείων νέμω. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἀχουέ νυν. τὸν ἄνδρα τόνδε πρὸς ϑεῶν 
μὴ τλῇς ἄϑαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν" 
μηδ᾽ ἡ βία σε μηδαμῶς νιχησάτω 

1395 τοσόνδε μισεῖν, ὥστε τὴν δίκην πατεῖν. 
κἀμοὶ γὰρ ἣν σοϑ'᾽ οὗτος ἔχϑιστος στρατοῦ, 

ἐξ οὗ ᾽χράτησα τῶν ᾿ΑἸχιλλείων δτελων. 

ἀα85 6 συλλύσων τεάρεστιν. Διο γεῖν, νθ]. ἀντηρετεῖν, ὑπηρετεῖν. 
ΒΡΡΙΟΝΕ Θ᾽ ϑιδυπθπὰ νὸμ ἀ6)" βοὴ Δομπ οι Αι. 541 σύμπλουν ἐμαυ- 
᾿Ατρειδῶν. Ἰ)λάμΠ ον ὑβον]ϑϑυ ἃὰο τὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 
ΤΟΌΚΙΟ5. ἱπη ΤΌ Ρ 4]]οἷη ἀ65 Αἴα 5, 1330. εἴην οὐκ ἂν εὖ φρθο- 
5406. βθρθη ΑΡΙΠΘΙΏΠΟΠΝ ἃ08Ζι- γῶν, εἰ ἣἡ ἀκούσαιμί σου. Νξιὶ. 
[Θο θη. 0. Ἡ. 82. 318.᾽0. (. 98. 1258. 146. 

1928. συμβαλεῖν ἔπη κακά, ἘἸ. 329. 
γιαϊοαϊοία »68.6}6}86, ημαδὶ 1590. ἔχϑιστος, ποβαιβ δ οδιηδοιν 
χιαπάαηι ὑ6))  ογηι ρμρηαηι οογυ- πυϊδὲ, ποτέ, ἀδ πᾶο!β 80 σ'οννὰ]- 
γυϊοηο. ΝΜ]. 1085. ΕἸ. 528. ρθη ΕΟ ρ ἢ βϑθη αἷδ Ἰδηφοιὸ Δεῖ 

1325. ὥστε καὶ ..., Ζὰ ῬΗΠ.13. 415 Ἰᾶηρϑι ΛΡΜ  ΥΤΟΡΣ ΘΙΒΟΠΘΙηΐ, 
1829. ξυνηρετεῖν, συμφω- πα 0, (. 1549. 
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͵ 2 ) γον "ὔ ΞΡ ΟΣ μος ’ δυ ..} Ν 
ἀλλ᾽ αὐτὸν ξμπτας οντ ἐγὼ τοιόνδ᾽ ἐμοὲ 
οὐκ ἀντατιμάσαιμ᾽ ἂν, ὥστε μὴ λέγειν 
ἘΠῚ " π, -Ὁ 27 2 , ο’ 

ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον ““ργείων, ὅσοι 
Τροίαν ἀφιχόμεσϑα, πλὴν ᾿Αχιλλέως. 
ε! 2 2 ὮΝ Β] Ρ] 2 , ’ 

ὥστ᾽ οὐχ ἂν ἐνδίχως γ᾽ ἀτιμάζοιτό σοι. 
οὐ γάρ τι τοῦτον, ἀλλὰ τοὺς ϑεῶν νόμους 

" γ) υὔ γ ἮΡ ταῖς, ἢ ᾽ , 
φϑειίιροις ἂν. ἀνδρα δ᾽ οὐ δίχαιον, εἰ ϑάνοι, 

βλάπτειν τὸν ἐσϑλόν, οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῆς. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ. 
Ν -- 2 2 - -“.᾽ ς - ᾽ , 

σὺ ταῦτ, Οδυσσεῦ, τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί; 

ΟΑΥΣΣΕΥΣ':: 

ἡνίχ᾽ ἣν μισεῖν καλόν. 
ΑΤΑΜΕΜΝΩΝ. 

2 ἡ , Ἁ - ,ὔ ᾽ 

οὐ γὰρ ϑανοντι χαὺ προςεμβῆναι σε χρη; 

ΟΑΣΣΈΕΈΥΣ 
Ν -»οΟ}) 2 , ’ὔ͵ -Ὁ ,ἶ »ἍοὋΡῪὝ 

μὴ χαῖρ᾽, -«Ατρειδη, κέρδεσιν τοῖς μὴ καλοῖς. 
ΑΓ ΑΜΕΜΝΩΝ. 

τόν τοι τύραννον εὐσεβεῖν οὐ δᾷδιον. 

1940 

1345 

2} 2 2 , ) 

ἔγωγ᾽" ἐμίσουν δ᾽, 

1950 

1999. ἀντατιμάσαιμ' ἄν 1845. ϑΌθ] θοῦ ἰδὶ τὸν ἐσϑλόν: 
μι ΒοΠΠ6 δίαι! οὐκ ἄν οὐον οὔχ- 
ουν ἀτιμάσαιμ᾽ ἄν. Τ,οὐχιοῦθ5. ἰδὲ 
ἀπραββοηά, ΘΡΒΘΡο5 Κῦπηϊ!θ παν πη- 
ἰὸν ἀθι" "θάθηκι θη ον Διι55Θ Ζι 8 
βίο θη. 455 ἀἴ6 ΤΡΑρΡΙΚΟΡ Μν16 ἄρα 
δία! ἢ ἄρα, 50 ἂν δία!" η. ἄν 805 

βαρῚ πᾶ!θη. ΕἸΝΙΒΙοῪ οὔτἂν ἀτι- 
μάσαιμ ἄν., 

1340. ἕν᾽ ἄριστον, τυὶο ΡΒ]]. 
1844. 0. ἘΠ. 1380. 

1941. ΥῈΙ. 424 ΓΙ]. 4... 2380 
Αἴας, ὃς πέρι μὲν εἶδος, πέρι δ᾽ 
ἔργα τέτυχτο Τῶν ἄλλων Δαναῶν, 
μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα. 
θῖο56. Ψουβίθ! απρ ΠΘΡΡ ΒΘ. ἀα0}} 
ἀὰ5 βᾷηΖθο ᾿νε μος ΑἸοᾶπ 5. ἔν. 
48 Κρονίδα βασίληος γένος Αἴαν, 
τὸν ἄριστον πέδ᾽ ᾿Αχίλλεα, νεὶ. 
Βήπα.- ΓΝοηι. 1,. 27. Που. 'δαὶ, 2:8; 
103. λ6)}05 αὖ Αἰοἠΐίία δοοιγαάι. 
ΜΕ]. 6360. 

1348. τοὺς ϑεῶν νόμους, 
Υ6Ὶ. 1180. 

ὃ ἐσθλὸς οὐ βλάπτει ἄνδρα ϑα- 
γόγντῳ. ΚΕ], 1352. 

1840. ταῦτα ὑπερμ. ον 6 0. 
Ἀ. 264 τάδ᾽ ὑπερμαχοῦμαι. 

1348., νΒ]. 988 [. ΘόρῇῃοκΚ 65 581 
Αρβαιηθιποη ἀἴθ ἀπο ά]6 Ζαμηα }πιη 
ἂἃη Θά ββθιι5 5[6]]16η,. βθίπθη ἢδ85 
σορθη Αἴὰ5. πδοὶι ἀθόβθη Τοάθ ποοῖὶὶ 
[ον ἱζαβείζθη, νρ]. 1061 ΗΠ. (ΗΠ ὁγιπᾶπα 
ᾶϊ, 61] πὰ νοη ἄθιη ΝΙομιαι- ἡ 
βΌΡθ θη. (65 Ἠ 5865 ἀϊθ Ἀδάὸ βοίη 
Κῦππθ, χαὲ πρόσω ᾿μβῆναι δ5ε- 
ΒΒ ΡΊΘθΘη. ΑΘ" πρυςεμβῆναι, 
ἐηιδιεα7)0, δ πο} ἄθη ΒΡ. Ο νυ ὃν ι- 
Ποῖνοι ΥΥ θα πιῃ ρθη ἐπεμβαίνειν χει- 
μένοις, πεπτωχόσιν δεδ5δρῖ.) 

1850. ., Εὔνβίθη Κὔπηθη 5160} αἰ ο ἢ 
ΠΠ]Π6 } ἂπ ἀἰθ νοΡΒοΒ ΠᾺ6ὰ ἀον Μο- 
ῥα] θἱπάθη, ἴἢρΡὸ ΡΟΪΠΙῚΚ Καπη πἰομὶ 
ἰπη ὁ" τ ἀον εὐσέβεια ἴῃ ΕΠΠΚΙαΠΕ 
5610.“ 
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ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἀλλ εὖ λέγουσι τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

χλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα χρὴ τῶν ἐν τέλει. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

σπαῦσαι" χρατεῖς τοι, τῶν φίλων νιχώμενος. ὃ 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

μέμνησ᾽ ὁποίῳ φωτὶ τὴν χάριν δίδως. 
(ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

135 δ᾽ ἐχϑρὸς ἁνὴρ, ἀλλὰ γενναῖός στοτ᾽ ἦν. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

τί ποτε ποιήσεις; ἐχϑρὸν ὧδ᾽ αἰδεῖ νέχυν; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

γιχᾷ γὰρ ἀρετή με τῆς ἔχϑρας πολύ. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

τοιοίδε μέντοι φῶτες ἔμπληχτοι βροτοῖς. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἢ χάρτα πολλοὶ νῦν φίλοι, καὖϑις πιχροί. 
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

13θυτοιούς δ᾽ ἐπαινεῖς δῆτα σὺ χτᾶσϑαι φίλους; 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ: 

Ν 2 - 2 - ΝΝ 2 ’ 

σχληρὰν ξπταιγεῖν οὐ φιλῶ τψγυχὴν ἐγω. 

1352. τὸν ἐσϑλόν 916}: ἄδιη 
Οά. ἀθη ϑργποῖ 1945 χυρίοκ. 

1353. ,, Εἴη ΝΟ ΡΟ οη. βόσΘη 

[56 ἄον Πίηρο ἱἤπθη ἃ}}}Ἁ]]6η, 56]- 
ἰθη ἄθη [μουϊοπ [ἅτ ἀηΖυνον 5518. 
ΑΡαμΘΙΠΠῸ ἢ. 1η80}} ἄθιη Οάγββθι5 
ἄδη γογννανῖ ἄος ΥΥ δῆ Κοη 5, ἀὰ 

416, νΘ]Ο 6. 65. σὰ 11} 4 πιΘπ6Π, 
ΨΘΥΡΙΏΡΟΡῚ πἰο ας ἂὴ ἀοῖηον ΠρρΡ- 
Βομ νυν ἤρά6." -- νικώμενος, 
ἥσσων ὦν. 

1851]. νιχᾷ χτλ., πολὺ κρείσ- 
σων τῆς ἔχϑρας ἐμοὶ ἡ ἀρετή 
ἔστιν. --- πολύ, πἴοα πλέον, γν6 1} 
1π| ΒοοΥΠ6 465 ΟΡ γνιχᾶῶν, νυνὶ 
ἴῃ βούλομαι, λυσιτελεῖ α. ἅ., 5610 51 
οἴη ὙοΡΡ] ΘΙ αηρ Π6ρ.. Ὑρ]. 1853 
πη Ῥ}1]. 1100. 

198. τοιοίδε, ἀἷδ πἴομξ πη- 
ἴθ" Δ]]οη [Ππηςι πάθη ἤρθη Ερθαη- 
ἄοη Ροιγοῖθη, 5οηἄθρη. πᾶο ον 

Θ᾽ ἄοο! ΠΡ Π 61" τ 1Π1} Ἔπθ ΑΙΔ5 
δοδίδηάθη Πᾶ}6. (Πμ0}. Α Ρ". βρο- 
τῶν, ννῖ6 Ὁ. (. 2179 ὃ εὐσεβὴς βρο- 
τῶν, 5οηβὶ οἱ τοιοίδε, οἱ ὅδὺςσε- 
βοῦντες βροτῶν α. ἃ.) 

1399. Οάγϑβϑθυβ, ἀδάυγο! νϑῦ- 
Ἰειζῖ, βίθῦ Ζὰ, 65 Κοιμμθ ἃ}16}- 
ἀἸη5 5 νΟῸ, 655 ᾿πὯη μα] [γοιπηά- 
110} δοίη, μα] 6 πἀπᾶὰ ππδηρ- 
Π ΘΙ νου θη Κῦπηθ. Ὑ8]. 0178 
ΨΊΘ]]6 161} ν}} Οἀ. βάρθη, Αραμιθη- 
ΠΟῸῚ 86]08᾽ ὑοῦ 76 χι ΠΡ, 66 Γ᾽ 
ἀ06}} Θνδὴ 1 βϑίπθη "θβδίθη ΕΡοαπ 
ϑϑηδηηΐ. 

ἑ ν᾽ » οΣ . λέ ἀὐσδώνω 



ΠΑΙΑΣ. 99 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
ς ν Ν Ἁ -᾽ 2 , - 

ἡμᾶς σὺ δειλοὺς τῇδε ϑημέρᾳ φανεῖς. 

τ ΟΛΈΣΞΣΕΥΣ. 
ἄνδρας μὲν οὖν Ἕλλησι πᾶσιν ἐνδίχους. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
» Σ Ἀ Ν Ἃ γὼ 
ἄνωγας οὖν μὲ τὸν νεχρὸν ϑαπτειν ξᾶν; 

ΟΛΔΥΣΣΥΥΥΣ.., 

ἔγωγε. καὶ γὰρ αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἕξομαι. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ἢ πάνϑ᾽ ὁμοῖα πᾷς ἀνὴρ αὑτῷ πονεῖ. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

τῷ γάρ με μᾶλλον εἰχός, ἢ ̓ μαυτῷ πονεῖν; 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

σὸν ἄρα τοὔργον, οὐχ ἐμὸν χεχλήσεται. 

ΟῚ ΠΣ Σ ΕΡΕΣ. 

ἧς ἂν ποιήσῃς, πανταχῇ χρηστός γ᾽ ἔσει. 

ΑΤΓΑΜΕΜΝΩΝ. 
2 7 ἋΣ γ-- - αὐ φν 2 ς ΦΈΕΝΑ 
ἀλλ εὑ γε μέντοι τοῦτ ἐπίστασ, ὡς ἐγὼ 
σοὶ μὲν νέμοιμ᾽ ἂν τῆςδε χαὶ μείζω χάριν" 

1302. δειλούς, νν6}] 65 ἄδη 
ϑομοῖη πὰῦοη ννυῦράθ, ΓοακΚΡΟϑ᾽ 
Ὠνομβαηροη 1515 {᾿Ξ πᾶτιοπ ἀἢ 5. τπ]- 
ΒΟ ΒΌΪΠ. 0. 

1305. Ἔλλησι π., ἴῃ ἀδη Αα- 
δοη 116 ἢθ]] πη. 

1305 [.-- ΑἸ]ον ἀϊηδ 5: ἀθηη 
ἴοι 560 ]}08ὺ νψνοράθ οἷηϑὺ ἰπ 
ἀϊθ586 ἃρ56 ΚΟΙΝ 6, 6855 Ι60ἢ 
νοῦ ἀπάθγη Ροϑίαι τοι νορ θη Π} 1158. 
Αραμθιηποη: ὙΥ ΔΈ Ρ]1ο}, ἢ 6 4 60ν- 
πη ΒοΟΡσὺ ἴῃ Δ1|16η Ὠϊηροη 
δι 6 6.  θ 1 5.6. Εὔα ὺ 5.1 ὁ. 
561} 50. Δ ΩΡΡΙ. 124, ννοὸ Οάγϑββθιι5 
5] ΘΙ. [4115 ΑΙαθ ΜΙ Ι55 5 ΘΒ οΚ Ρ6- 
κἰαρι: οὐδὲν τὸ τούτου μᾶλλον ἢ 
τοὐμὸν σκοπῶν. ΔΕ]. Ο. 6. 809. 
(μον οκ ἔαβοι αὑτῷ πονεῖν 815 5140 
ἡπϑοηΐο οογδογιίαδοα ἤα66) 6. Πον- 
πη. ἰηἰθΡριπδῖΡὶ. Πἰηΐοι" ὁμοῖα, 

Ὑγ611 50}}.. βοηϑὲ Ψγ0Ὸ}} διμοίως 56- 
βοίψι μάθη τνῦράθ. ΑἸ]οῖη πάντα 
σχιᾶς ἄανῖ πὰρ πἰο δ νοὴ δἰμᾶπάον 
ΓΘ Ὶ556η.) 

1309. ΥΙα ἀν ἱπμ Γ᾿ ἢ 
μιδηάθ!η πᾶοϑδῖ, γθηη ὅπ ΠῸΡ 
ἢ} ἀον ΒοοΡαΙριης βιρθη δηϊ- 
σορϑδηϊγι 81, Δυ ἢ 4116 ΕΒ ἃ]116 
ννὶρδὶ ἄυ Γᾧν ὀϊπθὴ ὈγΡάᾶνβθη 
Μᾶπη ρο]ῖθπ. ΚὙρ]. Αηι. 694. 

1310. Ιπάθη] Αϑδιθηηοπ η86]"- 
ΒΊΘθι, υνϑῦσγι Θ᾽ βϑίηθη ὙΥ Π]6ὴ ἀ06]] 
ἸΠ5ΟΙΘΡη, 845 οἷ 416 “ΕδιηἀϑομὰΓ 
ϑορθη Αἰὰβ. Δι ροΚΊ 16}. ἴοι! δα - 
Ζύροθ θη. οΡΚἸᾶνρι. Αποὶ ΤουκΓΡο5 
1389 [Ὁ Κοηηλ ἀἀΠ6} Κοὶπο Αα8- 
ΒΟ ΠΡ 11} ἄδη Αἰμιάθη, 416 ἀδυ 
δι θη 150}6. ὨΙΟ θυ. δἰημὰ! ἴῃ οἷ 
56 }} 5518 65 [10 5.6] 6 νγ Πα. 

1511. Κρ]. 0. ἢ. 1604. 

1900 
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τ . 2. το Ὑπιον ἸδιιΟ Ὡς ἌΛΟΝ τςς σλε νι δ ον ὦ 
οὗτος δὲ χακεῖ κανϑαδ᾽ ὧν δὅμοιγ ὁμῶς 
ἔχϑιστος ἔσται. σοὶ δὲ δρᾶν ἔξεσϑ' 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅστις σ᾽, Ὀδυσσεῦ, μὴ λέγει γνώμῃ σοφὸ ς σ, Ὀλ ΓΑΡΕ Ξε γΟ ΙΡΘῊ 
"- ων - - . ,ὔ 

ἰὀτόφρυναι, τοιοῦτον ὄντα, μῶρος δσὺ ἀγῆῇρ. 

ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 
Ν ΩΣ ’ γ Ν -« 2 2 4." 

χαὶ νῦν γε Τεύχρῳ ταπὸ τοῦδ ἀγγέλλομαι, 
[οἱ ΔΩ 5 Ν 3 , ) 5 , 
ὅσον τότ ἐχϑρὸς ἣν, τοσόνδ᾽ εἰναι φίλος. 

χαὶ τὸν ϑανόντα τόνδε συνθάπτειν ϑέλω, 
ἀπ τὰ - Ν Ψ ᾿] , ) 

χαὶ ξυμπονεῖν, χαὶ μηδὲν ἐλλείπειν, ὅσον 

ἰιϑϑυχρὴ τοῖς ἀρίστοις ἀνδράσιν πονεῖν βροτούς. 
ΤΕΎΚΡΟΣ. 

»ὔ 2.2 - 25: δ᾽ ἸᾺΡ 2: Ὁ ἢ 
ἀριστ Οδυσσεῦ, ττὰντ ἔχω σ᾽ ἑπαινέσαι 
λόγοισι" χαί μὴ ἔψευσας ἐλπίδος πολύ. 

’ Ν ὍΝ 2) ) ’ 5 , 

τούτῳ γὰρ ὧν ἔχϑιστος -Αργειων ἀνῇρ, 

μόνος παρέστης χερσὶν, οὐδ᾽ ἔτλης παρὼν 
ι38ὅ ϑανόντι τῷδε ζῶν ἐφυβρίσαι μέγα, 

ὡς ὃ στρατηγὸς οὑπιβρόντητος μολών, 
αὐτός τε χὠ ξύναιμος ἡϑελησάτην 

Ν 2 Ν γ γῸ - 2) 

λωβητὸν αὑτὸν ἐχβαλεῖν ταφῆς ἄτερ. 

τοίγαρ σφ᾽ Ὀλύμπου τοῦδ᾽ ὃ πρεσβεύων πατὴρ 
ι890 μνήμων τ᾽ "Ἐρινὺς χαὶ τελεςρόρος Ζ χη 

χαχοὺς χαχῶς φϑείρειαν, ὥσττερ ἤϑελον 

“ῳ ΠΥ 
α χθῆς. 

2 “- ἢ . . 

τε χὼ ξυναύμος, θἷπθ 561 Πο- 
μ16 1) ἀθ] οἷν γερθίπάπηρ, Ὑνἷθ ἤγιμη. 

1312. κἀκεῖ χάανϑαδ'᾽ ὧν -- 
ἔσται, ΟΡ Υπ απ" ἀπο ἀοτὶ ((τὰ 

Ηδάοβ, νβῖὶ. 855) οῦθηῃ 80 νϑυῦᾶϑϑ δ! Βοιηθίο 1 Δήμητρα ἄρχοι 
Ὀ]οῖ θα, ννῖθ Θ᾽ 65. ᾿ἴθι βόννθθθη. ἀείδειν, Αὐτὴν ἡ δὲ ϑύγατρα. 0. 
15: ὙρΙ Ζι 94. (. 461 ἐπάξιος μὲν Οἰδίπους κατ- 

1919... Χρὴ “1,25 χοίξεις, ϑέλεις, οιχτίσαι, Αὐτός. τε παῖδές ϑ' αἵδε. 
ννῖθ Δι. 581. εἴτε χρῆ ϑανεῖν. ΚὙρΙ. ΡΕΠ. 88. 
ΕἼΘοι". 000. εἴτε χρῇς ταύ 516} 8 1989. ΤθικΡοβ. νυνὶ ἃ ἀὰ5 
οθ οΚ σὰ Βαμα... ἀνα. 2, 9590. 

1310. ἀγγέλλομαε, ἐπα ΕΙΣ 
λομαι, τε{{7)0 ρ»οβίοο», σὰ Ὁ. Ἀ. 148, 

1911. τότε, οἷιθ ἄϊθϑο Αἰιϑϑῦμ- 
παηρ ΘΡ[οἱ σοῖο, νρὶ]. 1240. 

1319. τ πος πονεῖν, ηιεαρίο- 
0676, Ἰαάθι ζιι μηδὲν ἐλλείπειν τὰ 
ἀδηκοη ἰδὲ ξυμπονῶν. 

1581. ὁ στρατηγός, Αὐτός 

ἰγο βο!Ὲ. [ἀὰροθροθ πἰπ,. ὙΨΘ ΟΠ 5 
ἀἴ6ὸ ΤΡαΡΙΚΘΡ τἱν ἀἄθηλ τ 8:50 Π θη 
ΟἸγ γι ρο8. ἰάθη Ποῖ θη, Ζι 884. Δ 
ἄοιη. ἰἀἃ πὶ ἀἀρράνοπ πᾶς. ζθιι5 
τέμενος βωμόν τε ϑυήεντα 1]. 8, 
48. Ὠοοῖ ν9]. Δηϊ. 788. υππά Ζαὰ 
ΡΒ]. 1990. 1990. Εσίηγϑ πηὰ ὈΙΚο, 
16 Τύδοῖ. 807. 

1291. χαχοὺς κακῶς, νρ]. 899. 
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2 δ » ͵ 

τὸν ἄνδρα λώβαις ἐκβαλεῖν ἀναξίως. 
σὲ δ᾽, ὦ γεραιοῦ σπέρμα Πρ τθι, πατρός, 
τάφου μὲν ὀχνῶ τοῦδ᾽ ἐπιιψαύειν ἐᾶν, 
μὴ τῷ ϑανόντι τοῦτο δυςχερὲς ποιῶ" 1395 

Ν 3 . ’ ΡΒ. " [τὰ δ΄ ἀλλα καὶ ξύμπρασσε, χεῖ τινα στρατοῦ 
ϑέλεις χομίζειν, οὐδὲν ἄλγος ἕξομεν.] 
2 Χ Ἁ ) ῃ Ὁ ο δ 

ἐγὼ δὲ τάλλα παντὰα πορσυνῶ" σὺ δὲ 
ἐδ γρυς 2 τῷ - 4 Ν ὌΝ Ψ, 

ἀνὴρ χαϑ' ἡμᾶς ἐσϑλὸς ὧν ἐπίστασο. 

ΟΔΥΣ ΣΕΥ Σ.: ι 

ἀλλ᾽ ἤϑελον μέν" εἰ δὲ μή ᾽στί σοι φίλον 1400 
σπιράσσειν τάδ᾽ ἡμᾶς, εἶμ᾽, ἐπαινέσας τὸ σόν. 

ΤΕΎΚΡΟΣ. 

ἅλες" ἤδη γὰρ πολὺς ἐχτέταται 
’ 2 2 [ΔῈ ᾿ ’ ’ 

χρόνος. ἀλλ᾽ οἵ μὲν χοίλην χάτπεετον 
Ν , Ν 2 ς Π 

χερσὶ ταχύνατε, τοὶ ὃ υὑψίβατον 
τρίποδ᾽ ἀμφίπυρον λουτρῶν ὁσίων 140 
ϑέσϑ' ἐπίχαιρον" 
μία δ᾽ ἐχ κλισίας ἀνδρῶν ἴλη 
τὸν ὑττασπίδιον χόσμον φερέτω. 

«1898. γεραιοῦ σπέρμα 
Ακαέρτου πατρός ἰϑὺ δ᾽ οἰ ΟΠ βαιη 
οἰπο ΠΡ που Κιἄγαηρ [ἂν 108 πηὰ 190. 

1995. ΑΘμηΠομα Βοάθηκρθη, ὁ} 
ἄδη Τοάϊοη [,οἰβίαηρθη ἀ6 1 πὴ [,6- 
θεη νυ οι π ἀθίθη πἰοῃς Ζανν 6} βίῃ 
τηδομίθη, ΕἸοΚιν. 4832, 
ἘΠ, τὸ ἀλλα κιλ. Ἐΐ 

ΒΒ ηῦ 485 ἀθ]1ο 6 Γι Ομ πη} 56- 
πιθίηῖ. οοὴ βιπά Υ. 96. 917 (νΕ]. 
πὶ Ὁ. (, 1142) οἴπὸ ΕὟἾαρ6 νοὸπ 
ἀπ Ραἴο πον Παηά χιιροβοίχψι. Τοα- 
ΚΡῸ5. 5161} πιὶξ Κ΄. 935 σὲ δέ ἅδῃ 
Οάγθδοῦβ ἄθη Αἰριάθῃ δπίρορθη απ 
δὶ (ν8]. 99) ἴμὶ δίπηθ [ΟΡ Ζα ἢ "ΘῈ 
ἄνδρα ἐσϑλὸν νομίζω. Ἠὰ οἵ ἅΡ6. 
ἀϊθϑ6 Εγκιάσιιηρ ἀοοῖ θΘϑο ιν ἄηκθη 
Πι158, Ὑν 61} ΟΡ Οἀγϑβϑιϑ᾽ ΤΊ ΘΙ] παἢπι6 
ἃ Αἰδ5᾽ Βοβίαϊταπρ ΑὈ] ΘΠ ηΐ, 50. δγ- 
πᾷ 416 Ποάθ οἷβπθ ἃπάριβ Ὑν βη- 

. ἀππρ, ἱπάθπι βίαι οἴπθϑ μυροίϊακιὶ- 
βομ ἐπι ϑαίΐζοϑ πὶ καίπερ -- ὀχνῶ 
σε ἐᾶν οἷα Παυρίϑθαϊ σου] οὐ νυν ρα 

ΒΟΡΒΟΙΠΘ5 1, 2. Απῇ. 

τάφου μὲν ὀκνῶ -- σὺ δὲ... ἐπί- 
στασο. Ὠδν ϑ8αιΖ ἐγὼ δὲ τἄλλα 
πάντα πορσυνῶ ἰδ5ῖ ρδΡροη ΒΒ 568 
σὰ ἴαβδθη : 10} ΔΡθ6" ΜΠ [τ 
4116 5 Υ οι ΡΟ ΒΟΡΡ6 Γᾶ θη, 
πϑομάθιη ἀπ ἀἴ6 ΕΔ θηΐ855 Ζὰν Β6- 
βίαι ὰηρ᾽ ΟΥν ἵρκι [ναϑ1. 

1399. καϑ' ἡμᾶς, ἴὰ Βοζυξ 
ἃ ἢ Ὁ 5, ΜΙ Εν. πάν. 141 ἐὰν 
τὸ λοιπὸν ἢ Σώφρων καϑ' ἡμᾶς, 
σώφρον᾽ ἀντιλήψεται. 

1400. ἤϑελον μέν, ἐπιψαύειν 
τοῦδε τοῦ τάφου. 

1403. γι. 1168. ὃ 
1404. ὑψίβατον ἰδ 5.66 π468, 
παι αν] 10 Π 65. Εριιμθίοι, ἀμφ πυ - 
θ0ο» βομῦν!: σὰ ϑέσϑε (Ηόπι. ἀμφὲ 
πυρὶ στῆσαι τρίποδα), υπὰ οτδι 
ἀάγᾶη ἀθινεὶ 56 ἐπίχαιρον λου- 
τρῶν ὁσίων, ἑάογιθιίηι ἰαυαο;ο, νΕ]. 
σι ὅ90.. 0. (2 71Ὸ- 

1407. τὸν ὑπασπίδϑιον κό- 
σμον, ἀϊθ ὙΥ αἰΐϊδβη ἅυβθοῦ ἀδ61} 

ο 
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- Ν ε ͵ Ψ [οἱ 3 ’ὔ 

σαῖ, σὶ δὲ πατρὸς γ, ὅσον ἰσχύεις, 

τάςδ᾽ ἐπικούφιζ᾽" 
10φιλότητι ϑιγὼν πλευρὰς σὺν ἐμοὶ 

ἔτι γὰρ ϑερμαὶ 
σύριγγες ἄνω φυσῶσι μέλαν 
μένος. ἀλλ ἄγε πᾶς, φίλος ὅστις ἀνὴρ 
φησὶ παρεῖναι, σούσϑω, βάτω, 

ταιδτῷδ᾽ ἀνδρὶ πονῶν τῷ πάντ᾽ ἀγαϑῷ 
κοὐδενί πῶ λῴονι ϑνητῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἢ πολλὰ βροτοῖς ἐστὶν ἰδοῦσιν 
γνῶναι" πρὶν ἰδεῖν δ᾽, οὐδεὶς μάντις 
τῶν μελλόντων, ὅ τι πράξει. 

ΦΟΒΙ]6, νρ]. 5121, 
ὨΘΙ]ν ΟΠ] ὴ δοιννονίο. 

1411. ἔτι γὰρ κτλ. ἘΡΥΒΆΚ65 
5011 π80}} Κυὰίτοη ἄἀθη [ΘΙ ΟΠ πδπη ἴῃ 
416 ἤπια γομίθη ἢ 6] ΓΘ ἢ, τν 6 }} πο} 
ϑ0 νν ἃ ΡΖΘ5 ΒΙαυϊ (ΛΑ 656). Αρδμ. 1091 
αἱματηρὸν ἐξαφρίζεσθαι μ ἕν ος) 
ἂυ5 Νάβθοε ὑπὰ Μυπά ἀνᾶπρ', νϑ1Ὲ}]. 
9111. 165 5016 ἀπροῖ 416 ΟΠ ΘΓΡΘ 
[56 γΘΡΒΙΠἀοτὶ νγ Ράθη. γε. ἤοιι. 
θά. ᾽Ὰ 18 αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ 
ῥῖνας παχὺς ἦλϑεν Αἵματος ἂν- 
δοομέοιο. 

πη ἄδι πη- 

1414. φησὶ παρεῖναι, ΜὶΘ 
4ὰ5 Ποιμο βοι6 εὔχεται εἶναι. 

1415. πά ν τ᾽ ἀγαϑῷ, γ61. 011: 
0. Η. 1191 πάντ᾽ εὐδαίμων. 

1410. χοὐδενίέ πω λῴονε 
ϑγητῶ Ψ, πᾶπη] 0} πονήσας ΤΠ ον 
πονήσων, δῖον [ἅν Αἰᾶἃ5 Ζὰ 
θη πηᾶ [ἂν Κοίΐποη "65- 
ΒΟΡη ἀπο ἀθη Μη βοὴ 76- 
π| ἃ 15. 6 ὕβρου!θἴου "6 Κύμηιηον- 
1166 ΘΟ] ΒθνΓ5 Αἴαντος, ὅτ᾽ ἦν, 
τότε φωνῶ ϑ5οπεοῖην ἃμ5 δἶπθι" τὉ- 
ΒΡΓΠΠΡΊΠΟΙΙ ζι λῴονι ΒΘ ΒΡ Θθ πο π 
ΕἸο556 “ἴαντος δυνγ οι βθη Ζὰ δοίη. 
ΝΕ]. ΤΡδοι. 811 ἴ. 

1418. Υ᾽6165 δυ]θθϑῖ ἀδνὺ 
ΜΘπ56,, γγὰἃϑ 6Γ' πίον νοῦ- 
δυβδίθῃῦ, απ θΘνΟΡ 6Γ' ἀϊ6 
ὨιηΡ6 βΘ 56 6η, Κᾶπη ΚοῖπμοΡ 
νᾶ ϑᾶροη (μάντις ἰ5ῖ, νῖθ ὁ- 
ἴ61, ἀπο ῖβ η1110}} ροβοὶζι) ν ἃ 5 61 
ΘΡἔδηνοη ννἰνά. Ὑρ]. Αηΐϊ. 1100. 



ΝΕΤΕΑ ΘΕᾺ ΓΥΒΙΒΟΌΠΕΝ ΤΉΕΙΠΕ. 

Ραγοάοϑβ. 

Στροφὴ 112 --- 182 τι 188 --- 193. 

[- ᾿ ορΠέΠέΠ τ πο εξ  ὧ 2 οὐ ξ ΞΕ Ξε -Ξλλ ὡ-- 

- τ τ τ ΟΞ Ὁ 

ΠΡ Ὁ το υολο: ὅτ πε ..55 

Βοος ως: οὐ. -- 

πε συνε -υὐ δ 

τ π  κ  λ:. ἀλὼ .-ὕ- 

πο 01: ες: 

Ἐπῳδός 194 ---- 200 

εὐ τον ξΞ εξ το χιυ 

Ὁ ΞΕ ΞΞ ἘΞ, ΘΙ Ρῳ, ᾿ 

τ λ κὰκ χὺ :- 

πα ρπξλον ῷ. κε Ὡχ 

ξεν δ νοις οὐ Ὡς χ -- 

ρον ταζος ΘΒ: 

οὐ πὸ Ὁ 

ἈΠ Σ ἀκ} ..), πο χο ὺ 

ἢ Κι οΟΙΠ 05. 

Στροφὴ 221 --- 252 -- 24 --- 255. 

σέ τὶ τω -.- :οἷἕὐ ως" ὧστ-πι Ξ Ξϑ 

τ  - τὺ :ς:ι ὐπττ ὦ δα 

πο οο ἡ ἀὐ ιν... -Ξ 

κυ τ  ὐυλ τὐδιλκλιλλ ως ; ͵ 

οὐ “ων --δ τω... - - 

ἘΞ Ὁ οὔ -- ξεκ Ξ ΣΣ 
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ΜΕΤΆΑ. 

Κ οὔ 5. 

Στροφὴ ὦ 5848 --- 858 --Θ 850 --- 861. 

Ἰς Ιν ς Ι ! ς Ι ς ( ( 

ἘΠ ζῃ- 
Ι ἕ Ι ἧ 

ΞΕ προ κκ ς 2) ἘΞα 

Το ἰδ κυ ἘΞ 
΄ 

--. » ψ ΑΨ υωῶο τυ --οὧὖ 2. Ξ 

᾿Ξ ρει ον σιν τη νόθοον ς  θ σθρε στο δι οὐ τ. 

ἘΣ δ ἘΣ ΕΟ 0 Ὁ Ι- ς Ὁ Ό | ς 

Ξουςξ ὦ Ξ 

ῖρν ΧΟ ΛΟ ἘΞΕ ΡΑΣΑ ΞΕ 

τ) ΞΡ Δ πριν ΞΞΙ 

δε τε τν- -νο διγανυ, δ. σῶν δολλ..Ξ8 

τ Ὁ ὦ ΞΕ τ έν ΞῸ 

ωπ -0ὺ -- ι 

Σος ξει Ὧι τῶι 

ἘΣ  Θ ὩΝ ὑ αν 

Πα ΈΡΞΩΣ ΦΟΕΞ 

ἘΞ εὐ ἘΞ 

“Ξ τ 5 

Ἐπ  Σ ἸΕΣ 

ἔπας ον ΤῊ τς Σὰ ΑΤΣ ἀμΉσψς τς. τὶ 

δωῳω -- 

Ενϑίθϑβ ϑδιαβιμοη. 

Στροφὴ ἅ 5896 --- 609 ---- θ10 --- 621 

χα ζω τ Χο δὸς 

πο ΘΚ -ΞῚΣΖ ι ς 

Ἐπ χ᾽). το ΦιΣ-: 
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ΜΕΤΒΑ. 188 
πο σον τυ σος ἡ εν ολαθθς 

4 ὐξ Ὁ ἘΞ ΊΟΣ, 

ΠΣΉ "ον γον ἐλ α  Θθγδι.- ὰ 

ἜΚ κι Ὡς 

4 ’ 

οπνς ΄““ 

ΞΟ να τ τλι2ι  λπ ρλνῖς 
;; Ἰχιντς ἀξούνν Ἰολήτιν Ἄω ξόν κ 

(ἀν εοῖῖο 5 5 Ὧ5]1π|0Πη.)} 

Στροφή 698 --- 105 --- 100 --- 1718. 

Κοιππηαῖκα 8709 --- 914 --- 928 ---θ00. ΄ 
’ 

᾿. “--- 

λυ ΞΔ ἌΣ ΧΚΕΣ ἘΣ 

Ὄπ εη -ΞΞ 

ΞΕ ἘΠ ἘΚ νι 

ἘΓΌ ΞΟ 

.- 9 

ὈΈΞΟ Ξ  ΟΛ ἘΣ 

ψῳ --ὦὺ «- 



1- ( ς 

Ι [Ὁ [ν᾿ Ι: ΙΝ ς 

ΕΝ ς 

ὮΝ 

1: 

Ὄπ )5-Ξ- 
2 
σ- » φι- - 22 -:--- υΞῦῶυ - [- 

ς 

ς ἵν! 

ς τ νυκτὶ ὦ ἘΣ 9 

Ἐπ να Ξ Ξ ἢ ν 

Ὠνιτίο5 ϑδιαβιιμηοη. 

Στροφὴ ἅ 1188 --1191 -Ξ 1192 --- 1198." ᾿ 

πῶ  ὙΟΡΕΣΟΣ ΧΟΡΟΣ ΟΦ 

δωω«.υυ-ποω Ἕ«- - 

πη ΕΣ 

ωῳω “ὥοὖἡ “- 

Στροφὴ β΄ 1199 ---1210 Ξξ 1211 --- 1222. 



ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΟ ΖΌΝ ΡΗΠΠΟΚΤΕΤΕΒ. 

1. [)δηὴ ΡμΠοκίοι θρδο 6 Θόρμοκ 68 ἱπὶ [ἀπ απο  ἰσδίοη 
ΓΘ θη] Πγ6, ἄἀθι Ζυν Θ᾿ ΠἀΖυνΔηΖ σϑίθη ἀ65 ΡΘΙΟΡΟΠ ΘΒ θη. 
Κυίθθθβ, δ} ἀ16 Βάππο, ΟἸνρ. 92, 9. ἀμίϑν Αγόμοη ΟἸδακὶρ- 
Ροβ 409 ν. (ἢγ. θῇ. Εν ουγδησς θη θιβίθῃ Ργϑὶβ. ἢῖ6 
ϑομυνᾶομθη 465 ΔΙ(ογ5. ϑρῦγιὶ ἸΔη δὴ ἀἴθβ8ν ΠΟΡΡ ΠΟΘ η ϑομό- 
Ρίαηρ 465 ϑγθίβθη ΠΙΟΠίθγβ πιο, ΟΡ Θ] ΘΙ. ἀϊθ (ἰοἴθγη ϑοῃδη- 
Ποιίθη 465 ΠΓΔΠιδ᾿ 5 θ6ὶ ϑοΠ θη ΓΘ ΕἸΉΓΔΟΠ 611 πο δα ἄθη 
ογβδίθηῃ ΒΙΊοἰς Πογνογίγοίθη πη ἀθν ΕἸπάγιοις 465 ἀδηζθη πο ΐ 
50 ρου! ἰσοπὰ ἰδέ 16 θ61 ἄθη τηθἰϑίθη ἄθγισθη ΘΟΡΒΠΟΚΙ6Ι- 
50 6ὴ Τγρδαϊθη. ΑΡΘΡ δὴ δίῃ Ποῖ ἀδν Ῥϑγο πο] ορΊβο θη Εηΐ- 
νυ] Κα ησ ἀ6ν ΟΠαγακίθρο πὰ σνοῖβοὺ Πυγο ἢ  πραησ ἀ6ν ἄλρον- 
8115 ΒΙΠΏΡΘΙΟΝ δηρσοοσίθῃ Οδἰκοποπιὶο βίην ἀν ΡΠΙΠοΚίοι Καὶ: 
ποὴ ϑιάοκαο ἤδὸῃῆῃ. ἢθι' ϑριύδομθ ἔγβι! ὁ [61 416 ΠΟΙ 6 
ΒΟΒ Πρ [Ὁ 1ὔηρονο 1476 πα ἀ6Ρ Βᾶι (6. ὕθυβ6 ᾿ϑί, Ψ16 
ἀθογπαιθὶ ἴῃ ἄθη Τνιασδάϊθη. ἢδοὸῃ Ὁ]. 80, τη ΘΘΡΙΠΡΘΓΟΥ 
Βίγθησα σρῃδηαμαθί. ἤδη Μυίμι5. νὴ ἀ6Ρ ΠΑΡ που Ζίσθη ππηά 
ΤΟΙ ἢ 5 οθθη Βοῃδηάϊαησ οἰμθ5 ΨΔΟΚΟη Κυϊοσθσθη 556, 
αἴθ 10}. ψιάθν Εγνναρίθη ἀσγοῃ 416. μ] δέ! 01} ογκαηηΐθ [Ππηθη{- 
ΘΠ ΠΟ ΚοΙὶ ἀ65 γον οἰχζίθη βρᾶΐ τᾶομιί, Πδίίθη βομοη ΑΘϑοῆγ- 
Ιὰ58 ἀπά Εἰτὶρι 65. γον ΘΟρΏΟΚΙ65. θΘμδηά 6]: ἀϊ6 ἀγαπάχῦρα 
γγΔΡΓΘ ἢ ἰτῃ Ποιπογ ΒΟ θη ἀπ ΠδΔοΠ ΠΟΙ ΘΟ θη ροβ. ΘΘΘΘθθη. 

[650 165 ΥῸη [.65005 --- ἀ6ηη νοη 46᾽" ΠΙομίαηρ 465 
Αγκίϊηοβ ἴῃ ἀ6ν. Αϑίμ!ορ 15 δἰπὰ νν} ΒΙΟἢ πίθου οἢ οἱ --- ὁΓ- 
χᾷμ!ι6 ἴῃ ἄον Ἰλιὰς μιχρά, «5. σ]θῖο ἢ. πδο Αἰδϑ᾽ Τοάθ ἴῃ 
ΕὉΙΡ6 ἀ65 ΔΙ ΘΠ σΘΥ ΟΠ5. Ζννο 6] πηΐον ἄθη Εὔγογη οηἰβίδῃ- 
ἀἄθη, ΟὉ π80}) ἄθιη γου]ιϑίθ ἀθν Ποιγονγασοπάβίθη Ποϊάθη 
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ΤΙΟ]ὰ ΠΟΟΪ νοῦ ἀθ ΘΟ νογάθη Κὔηπθη, μᾶῦ6 8105 ἄθηῃ ᾿ 
Αομδονη οὐδ ηρί, ον Ῥυϊδιηϊάθ ἤδ]θηοβ, ἀθη) ΑΡΟ]]Οη ὅ6 6 ν- 
ΘΆ})6 γι] ]Θ θη Ὠαίίς (1]. 60, 70. 7, 45), Κοηηθ ἀϊ6 ΘΠ] Κ58}5- 
ΒρΡΓοηθ, δὴ 6 ]0 6 ΤΥΓΟ]ὰ5 Θβοῆϊοκ φσοκηΐρίς 561. [)ὰ Ἰορί 
Οάγδββθιιβ, ἀον Ηδαριυ ΡῈ" ἀ6 1 ἤθιθη ΝφίΠ, ΝΟΙ 5. 510} ἴῃ 
οδἴθθη ἨΙπίου δ] (ΡΠ}]. 600) ππᾷ [ποί ἄθη Πρίθηοβ. 1656 Ὁ 
{π6}}0 ἄθη (ἀδίιθγβρυιοἢ τηἱΐ, ἀΔ55 65 ἀ65 ΡΠ οΚίοίοβ ππηὰ 465 
ἴῃ βδϑίηθῃῃ Βεϑιίζθ βϑῆΠηά! θη ΗΘΡΑ οἰ βομθη Βορθηβ, ἄθπὶ 
416 γεϑίθ θυ νογάθηῃ θυ]θρθη, μβάδν[6. ΠΙογδιῖ πο]. ΠΙο- 
χηθ465 ἄδθῃ Ῥῃμη)οκίοθιθβ, νϑ] ἢ ο ἤ8Δ0ῃ ΜΠ ΠΏ ΘΙ απο ἀ65 ΟγαΪκ 615 
πὰ δι 416 Ποίϊημπηρ, νὸν ΤΓῸ]ὰ σῇ θ 1} χὰ νουάθη, ψ1]}}1 
ἴοϊσι, πθρϑὲὺ ἀδπὶ ζϑῇη {Φ94Π178ὲ ἀυ70} (6. ἀδίίον. Υ]] 6 γοη 
Τιο]ᾶα ἴῃ φϑῃδιίθηθη Ηδγα ΚΙ Ιβοηθη Βορθη νοὴ [ΘΙ Π05 Π6}- 
ΡῈ]. δοῃ Μδοβδοη θῇ], ογ]οσὶ ΡΒΙΠοΚίοίθβ ἀδη 561} ΠοΙ-- 
[ἴοΟΥ5 υηα Μοημηοηβ [118}}] ἀϊ6 ΤΥΟΘΥ δὴ Κιά Πρϑίθη βομαϊ{Ζθη- 
ἄθη Ραγῖ5 (“4 λέξανδρος), ἀδη Μόνο 465 Αθμ 65, πὶ Ζν εἷ- 
Καιηρίθ. αγδιιΐ ἢθὶγαίοὲ ΠῸΙθηα ἄρῃ ΠΘΙΡΠΟΒΟϑ. 

ΑΡ6Ρ Ἠβθ]θηοβ μιαίίθ Ζιρ]θοἢ νϑυκάηαοί, πῖ6 δο ΡὨ]]. 
610 ΠΠὉ δηρεοάσθιίοί 15ῖ, ἀ16 ΑΒ] ΘΊΒ ΟΠ 6 δή, αἴ [δητν βίπηρ 
Ιη 5506 8ὴ Νοορίο! 05, ΔΟΙΙ]θιιβ᾽ ΘΟ νοη Προ ἀδπηρὶδ, 
ΤΟΟΠ ον 465 Κὔηϊ]σθ Γγκοηηθάθβ, Δ 5 Ρ 6] 1 6ἴθγί ἀπὰ αἰ 656 ΓὙ 
γΟῺὴ 5ΙΎΓΟΒ ΠΟΥΡΘΙΘΘΠΟΙΓ νογάθη: ἀθηῃ ΠΡ ἀυγ 0 ἢ 
οἰηθὴ Αθδκίάθη Κόπηο ΤΥΟ]ἃ ΘΓΟΡ τ ψ  Ρά6η. 

Βοὶ [680Π|65 {Π61}]6ὴ 510} Ὠϊομηθ 465 ἀπ Οἄγββθιιβ ἴῃ 
ἀ1656 Αὐΐραθθη. Ιοιηθάθβ ρϑῃΐ, ἀᾶ Ρμμηοκίθίθϑ ἄθῃ Οἀγϑ- 
565, ΜΘΙΟΠΘΙ 5θῖηθ Ζαυ οΚ] αβϑηρ θΘίριθθθη., πο σαν 
ϑ6[οἱοί βοῖη ψὔγ 6, μΔ0}} [ϑηποβ: Οάγββθυβ, ἀν ΠΡ 6. (6 
γγαθη, ἀβρουθγϊηρί ἀϊθ86 ἄθῃ Νρορίοϊθηηοβ πη [ἀῃγί ἰῃη 
56] 08. χιπὶ ἤδεγθ. Εβθηβο δγζᾷμῃ!ς Οἀγββθιΐβ 5 θ8ι ἀἰ6 Ηθυ- 
ΒΘΙΠΟΙαηΡ νὴ ΘΚΥΡΟΒ, νγὸ 50 0 η ἀἰ6 ΠΠ|ἃ5 19, 326 ἄδῃ ΑΟΠ}]- 
Ἰδυιβϑοῆη Καοηηΐ, ἄθηὴ ϑομαίίθη 465 ΔΟΠ  Π]θ5. ἰῃ ἄδι [Ππ|6Γ- 
ΜΜ6] 0, Δ6Γ λει ἀἷθ νὸν ΤΟ] Ὀδνθθθπθ Τρ δυο 861 η 65 
ΘΟΠΏΘ5. οΥγουΐ ἰδέ, Οάγβ5. 11, 5001. Ζυπᾶομβί ουἱοσί δ. 
61 [650}868 ἄθη Τοὶθρ!]άθη ΕΌΡΎΡΥΟ5 ὑπ ἄδηη Βδρίηηΐ 
ἀ16 ΕἸΏΒΟΒΠΙΘβϑηρ ἀ6Ρ 4160 Ηδιρίμο! θη ᾿δγδαθίθη ΤΥΟΘΙ 
ἴῃ 16 ϑιδάι. 

ΒΟΡΠΟΙΙΙ65. τηιδϑία ἀϊθ Πδγβίθ! ] πρ 465 [650 65 50 ὑ1η- 
ἀγθίθη, 4858 ΝϑΟΡΙΟ]θη05, ἀδγ ΒΘρ οἰ γ ἀ65 Οἀγββθιβ ΩΔ0]} 
ΠΘΠΠΠ08, ᾿Θ 615. γον ΤΙ͵ δ ΒΟ θηθη γᾶ". 5. [Ὁ ΓΠΘΙ πὶ 
Ερο8 ἄμββθυ οἢ ὩΘθΘὴ Θ᾽ ηδηἀ6 ΠοΡ]Ἰοΐ, Παΐ ΒΟΡΠΒΟΚΙ68. τϊί 
[οἰ ηϑίον Κπηβί ζιι ἰηηθιβίθμη Ζιβδηη τη ΚΘ [ἢ οἴη Πο- 
θη Ζνθοις σοβία!ἐθί, ἰηάθιη Νϑορίο!θμμο5. πίομΐ οἤπθ ΡΆΙ]ΟΚ- 
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ἰοίαβ., αἴ 656. Ὡ]ΟΠΐ ΟΠη6 16 Π6η ΤΙΡΟ]α ΘΓΟΌΘΙ Κᾶηη. (βίοι - 
ΟΡ δαί δηά! ἢ ἀν ὨΙΟ ΘΓ ἀ16 ΒΟ ΓΙ Κα 6 ἢ. 561 η6  ΑαΪ- 
σᾶ06. ἀυγο}) ἀ16 ΠΙομίησ, ΗΘ]θηο85 ἤΔΡ06 φοροίθη, ἄθη ΡἢΠΟΚ- 
ἰοί68. ἄυγ0}}) αὔϊθ σι θουνοσθη (λόγῳ σεεῖσαι), Οἄγθ8θι15. 806} 
γα γθί ἀ16 ὅδ οῃα ο] 610} δηΐδηρθ ἀδάθγοι, ἀ855 6 ἄθῃ Ρἢ1- 
Ἰοκίθίθς. σχὰ ἀβρου! δίῃ ϑιιοῃΐ. ; 

16 γογδιιββθίζιηρ ᾿η86 705 ΠΙδίηᾶ5, ΡῃΙΠοΚίοί5 ΖαγοΚ 45- 
5η0 Δ [6 ΠΊΠ05 βοἰπι Ζυρο ΠΔ0Ϊ) ΤΙΡο]α, δ ζἄ! θη 16 Δ. 
ΠΙΔ5 ΚΠ ΜΠ.) Κύπρια ὅγύη 465 δίαβι 05. [6] δἰ πΠ61Ὲ 
(βίη !α δυΐ 46 [η56] Τηθάοβ γΟη ΘΙ Π6 Υ̓ΔΒΘΟΥ ΒΟ ΪΔη06 
ΘΘΡΌΊ556η, νὰν ΡΒΙΠΟΚίοί 465 θὔβϑθη Θθγο 5 ἀογ Νήαηἀ6 ννο- 
Θ6ῃ διιΐ [Θ᾽ η05 διιβοοϑοίχί. 

θη ϑϑηῆζθη Ζ|5δη ΘΠ Δησ Ὧ6᾽ διΐ ἀ16 Κυρυίθη (ἀ]6 
ΑΘΙΠΙΟΡ15) πὰ Κἰθίηθη [Π|ἃ5 νοῦ Π  ]Π!}6 ἢ ὅσα. Κοηηθη ΒΘΓΟ (5 
416 Ποιηθυβοῆθη ἔρθη. ἴπὶ 50} ΠΠ5]Καΐί]οῦ ον Π|Δ5 2, 718 
᾿οῖβϑδί 68, ΡῬμιηοκίοι [οἰβίθ ἄθη ΑἰγΙάθη χἱΐ βίθθθη 50 Π θη 
Π8Δ0ἢ ΤιοΪα τόξων εὖ εἰδώς, 

ἀλλ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 

Δήμνῳ ἐν ἠἡγαϑέῃ, ἵνα μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

ἕλκεῖ μοχϑίζοντα χαχῷ ὀλοόφρονος ὕδρου. 
ΒΩ ΜΆ, τ - 3 2 ΄ ’ Ἀ Ψ » 

ἔἕνϑ' ὁγὲ χεῖτ ἀχέων" τάχα δὲ μνήσεσϑαι ἔμελλον 
᾿ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοχτήταο ἄνακτος. 

ΟἸθηραν οἷπο Ηϊπάἀδιίαηρ δυΐ ἀδΔ5 ΟΥ̓Κ], νγθ] 65 ἀ16 ΑΟΠἄθν 
Ζζννδησ, ῬΠΠΠοϊίοί συγ οκχαῃο!θη. Ὠ16 Θάγθβοο 8, 219 Κϑηῃηΐ 
416 απ ΡΚυδ, βοῖηθθ Βορθηβ, ἃἀἴ6. 510} 580} ἐδ}. Ζινᾶοϊς- 
Βοϊαησ θανάῃγίθ, ππὰ 8, 190 ψιλὰ 6Γ. ποῦ ἄθὴ ΠΔῸἢ (6. 
Ζογβίογαησ ἀθῦ δίδαάΐς ο᾽ ὕοκ! οἢὴ ᾿ἴῃ ἀϊα Πρηγδίἢ σοϊδηρίθη 
Ηδ!άθῃ οὐννᾶμηι. 

Πότ Εροβ Ὀ]ΘΙ θη ἀϊ6 ᾿γυίβοηθη ὨΙΘΠ ον {Γθ. ΡΙΠΔ ΔΓ 
Ργίῃ. 1, 52 ΠΠ΄- χιίϑηῃΐ ἀϊθ γοῇ ἀ6ι ΝοίΠ νη] οι σοροίθηθ Ζιι- 
γὔοκῃοϊὰηρ 465 ΡΠΠ]οκΚίοι χὰ ὙοΡο] Ια ὴρ χη δἰ ηθπὶ ἅμη- 
ΠΟ θη ὙοΡ δ] π]556. ΠΟΡΡΕΙ: 

φαντὶ δὲ Μαμνόϑεν ἕλχει τειρόμενον μετανάσσοντας ἐλϑεῖν 
ἥρωας ἀντιϑέους ἸΙοίαντος υἱὸν τοξόταν" 

ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν τελεύτασέν τε πόνους Δαναοῖς, 
2 » χ κ ᾿" 2 χ ’ δε 
ἀσϑενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίϑιον ἢν. 

ἘΡοη80 βοῦν ΒΑΚ ΟΠ γ 165. ἴῃ οἰπϑῖ ΠΥ διΏ θη, ἀ855 ἀ16 
ΑΟΠδοΡ 80} ἨΠΘΙΘΠΟ9᾽ ὅρμοι ἄθη ΡμΠοϊίοι ΠΘΡΡΘΙΒΟΙΙΘΗ: εἵ-- 
αρτο γὰρ ἄνευ τῶν Ἡραχλείων τόξων μὴ πορϑηϑῆναι 

σὴν Ἴλιον. ὕορογμδιρι {τ ἴῃς ἀ6Ρ ἄ! οι ϑᾶσθ ΠΠΘΩΡ θ᾽ 
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Βορθη 415 ἀΐθ Ρθύβοη ἀθ5. [πῃ Άθογ5 ἴῃ ἄθη γογάογργαηά. Π]6- 
561 σοῃῦνι πθρϑι βθ:ηθη γδίο Ροϊαβ, Κδηϊ ἀ6ν Μ4]16 1. 8η} 
Θεία, ἀν ϑιϑιηιηβϑᾶσθ 46} {Π6558]150Π6ὴ ΜΊηγο Δη. Αἰ5 Ηθ- 
ΓΆΚΙ65. δι ἀθπηὶ ΟἸρ[δ] ἀ65 Θεία 510} νϑγγθηηθη ψΟ]] 6, ̓ δί(6 
ΘΓ 56 1η6Π) ἰγθιιθῃ δ δησοί γίθη, ἄθπι ΡΠ] οἰκο, ἀ6Ρ 1 
ἄδη Ομ θ  οΡ δα δησεζ ποῖ, βίη θη η16 ΓΘ] 6 άθη σοι ἤθη 
Βοθθηῃ φϑϑοῃθηκί, ΡΠ]]. 670. 801. 1102. 1480. Ηδὶ πδοἢὴ 
Απάθρῃ, ψθ Ἀρο]]οά. 2, 7, 7, Ροϊα8 θη Βοσϑῆ δαΐ ϑϑίῃθῃ 
ΟΠ γογουθΐ, 50 ἰογἀθρία 65. ἀ16 ἀγαπλαίβοῃθ ΗἨδηάϊπηρ, ἀ855 
ῬῃΠΠοκίος ἀθηβοῖ θη ἀπ {6 108. νοι Ηθγαῖτ 65 οὐ θη Παίία. 
Ὠδάινο ἰδὲ 485 ᾿πηῖσο ὙΠ! Π185 465 ΡΒΠοΚίοί σὰ ΗΘΓο5 
Δ|16γ Πθροθη θορυπάθί, ννἱν ορ Πη ἄρῃ γοὴ νου ηῃοΡοίη Ποο}}- 
Δοίιηρ νοῦ ἀθιη δὶ άθη, (6. οἰ μθι 80 ] θη ἀδρῦο σον νραϊοί 
ἰδ, ππὰ ψὴῖνρ θοργοι θη, συ σοδᾶθ ἤν Κ]65 δ πάθ 
ἘΠΒΘΙΒ. ΠΓΡΔΠΊ8ἃ5. ΘΙΒΟΠΘΙηΐ, ἀπῇ ἄδπὶ ΡὨΙΠοἰκίο ἀθη σοι ΘΠ θὰ 
6. χὰ νου άθη. --- Πρ] Ζιιρο πδὸ Τ͵ο]ὰ Παίί Ρἢ]- 
Ἰοκίοι 51:0 110, 415. δἰ ηϑίσον ΕΓΟΙΘ ἀ6. Ηρ] θηὰ 6 4Π} 0 96- 
θαπάθη, δΔηθοβοῃ] οβϑθη, ΡΠ]. 261 Πν 1026 Ὁ Πδυ δἰθχδηάιῖ- 
Ὠΐβομο ΠΙΟΒίον ΕῸΡΠουΙοη. νοη ΟΠ4|{|5 Βομοῖηΐ 416 σᾶηΖ6 ϑὅ8θ8 
ἴῃ βϑίπθι Κἰθίηθη, (ιλοχτήτης Βοι 6] 6 Εροβ θη 46} Ζα 
μάθ6η. --- ' 

᾿ς ὥ,. 16 ΟΠ ΙΔ 56 ΠΥ οἰ μίδο πο Ασα) 465 ὨΓδιη Δί ΚΟ Υ5, 
ΡΒΙ]οΚίοι πᾶ ϑθίηθη Βορθη νοη ] ΘΙ η05 ΠΟΥ ΘΙ ΠοΙθη ζΖιὶ 185- 
56η, ἰδῖ γοὴ ἄθη ἀγοὶ ἰγοιβομθη Δ βίθγη δα 586 }}} Ὑθυβοῃ6- 
ἄθηθ ειβαε βοὶῦβί ψόογάθῃ. ϑοΠΟη ἀδγη Ιἰθοὲ δἷῆ ΘΓΌΒΘΘΡ 
γοῦζις 465. ϑΟρ]ΠΟἸ Θ βομθη ῬὨΠοΚίοί, ἀ8855. πιοῃΐ Ὁ ἀγ556ι5 
4|16 10, ΜΊ6 61 Αθβοῃν]5, ὙΘΙΟΠΘΡ Ζαρῦϑί νομῇ ΕΡο5. ἀρ ννοὶ- 
Ομθηα ποῖ ἄθη ΠΙοιμθ 65 η80]}] [ΘΠ 08 ΘΘἤθη 1635, ΔΙῸ 
ὨΙΟΝΐ ἀΔ5 850 οἷϊ ρ6586}Π{6, οἰπϑηἋον. οὐσἄηζοημάθ ΗΘ] ἀθηρ δὰ 
465 Οάγϑδβοιιβ ππᾷ ΠΙοιηθ 65, 16 61 Βα ρΡ] 465, ΒΟΉ ΘΓ (855 
ἀογ Ῥοϊηΐϊσοῦ 465 ΡΙΗΠοΚιοίαβ, ἀθν δόλεος Οάγδβϑιιβ, ππὰ ἀ6. 
ρα] όῇηῃ (65 ράρίϑίθηῃ ἀδθὺ Δομᾶθγ, ΖΜ ̓1 ψοϑθηἊ ! 0 ἢ γογ- 
βοῃιθάθηθ (μδγαϊίογθ, ἄθη Αὐἰίγασ διβίζηγθη. Βεῖάα γον- 
ἄποσον [Ι6ϑ8θηὴ ἀθη Οάγββοαβ νοπὶ ΡἢΠοΚίοι πο οὐκδηηὶ 
γνοΓάθη, ΒΟΡΠ ΟΠ 65 1ᾶ85ι ἄθη Οάγββοιιθ γουϊᾶσῆς ἢὰ1 ἰπὶ 851}}- 
Ιθη νΊΡΚβᾶπ 561 ἀπ ἄθη Νοορίο!θηηο5. νου β 6 θ6η; αὶ 16- 
ΠΘη ννᾶι [,οιηποβ᾽ Καβιθ πιο μῖ ἀπ θ ννοηΐ, ἀ6Υ ΒΟρΡ ΠΟΙ] ΘΙ. Π}6 
ῬΒΠοΚίοί ννὰγ πθαη Φ4 ἢ γα ἰᾶπρ ἃπὶ ὅάδθη Εἰβροβίδαθ διιΐ δἰ 
561|08ι Ροβοῆγἄηκι σοινοβθη, [ᾧγ ἄδθη ΠΙΟΠίον οἷη Ἠδαρίποθ6!, 
ἀἄὰ5. ΜΕΘ [ἄν ἀθη Πυϊάον τὰ οὐγοσθη. ἢ οΟΪ [ΙὉ]Θ6η ΜΡ 
ἄθπὶ αϑηρα 465 διὔοϊοϑ βϑ!θϑί. 

160 θη θ|146ὲ οἴη μη] 46  Ιβοησοροηά ππηηη {60 Ὁ. 
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8ἃη ἀὁΓ Μοογοβδκίβίθ νοὴ [ΘΠ 08, ἰῇ ἄθγθη Μιϊ6 416 σο- 
γυῦ! θί6, ΠΟ ἢ χυνοὶ ϑθιίθη ἢϊη οἵδε ΠΌἢ]6 510} θυ μα ί, 6 

Ο Ἰδῆρο δῆτα ἀθη ἀοΥΐ ἰπὶ 50]! 6 απ4 ὁἢπ6 Εὔνβογσο [ᾧγ 56 1Π6 
ποίου Ευμα! απο διιβσοβαίζίθη ΡΒΙ]οΚίοί ΒΘμογροῦοὶ Παΐίο. 
[τῷ ἨΙηἰογουιπἀθ βῖθῃϊ πη ἀθη [θιιθυβροιθηάθη Βογο Μοβγοῖ- 
105, γνοῖὴ Εβίβθῃ 115 ἀβρουθ! οί δὴ (485 μοί Μθοῦ. διδίξ. 
ἀον Ηδιριιην ἴῃ ἀν ΜΙι6 βίθηῃΐ πὴ οἷπθ ΙΒ ῃ 16. χηϊΐ 
ἀορροϊίθῃ ΕΙησᾶηρθη. 

Ργοϊίορυβ 1--Ξ[84. Οάγϑββθιιβ, ἀθὺ ἄθη Ρῃμοκίθί οἰ ηϑί 
διιβδοθϑοίχί, ἰδὲ τη Νϑορίο! θηο5 πὰ ἀθϑϑθη ἄθη πον δ᾽] 46η- 
ἄθη 5085] Θαΐθ ἢ ἂῃ ἀν Καβίθ ροἰδηάοί, γὸ ὃ ἄθη Νρορίο- 
Ἰοπηο5, βϑίπθῃ ξυνεργάτης, ὑπηρέτης, δι Πονἀογῖ, ἀστοὶ σ66- 
Βᾶια Ργάϊαησ 465 Ογίθθ Ζὰ δι] 16]η, ΟΡ 65 ἀ6.' στο ίρ βεὶ, 
Νϑορίο!θπηοβ Κἰοἰίογί ἀ16 ΚΙρΡΡ θα δῖπὰη ἀπά Πηάοί Ρ8]ὰ ἀϊδ 
ἨδΠ]6, ἀ16 8ῃ 510 Ρῃ Κοηηζθίοῆθη 8415 Ομ πὰηρ 465 σθγδθ 
Δ ϑοπάθη Ρμοκίοί ουκαηηΐς ψιὰ. 50. Ρδριηηΐί ἀὰ5 διῦοῖκκ 
ΙΓ οἴποῦ Βοθθίθῃ Ηδπηάϊιησ, ἄθγθη ὙοΡ δι σ[610}}) [ᾧγ ἀθῃ 
ΔΘ Πα άθν οἰπηϊπηηΐ, 4ἃ Νοορίο!θπιοβ, ἄθγβ 6 ]θο, ἀθγ 5ρᾶ- 
ἴθ 5160} 465 Ρμιηοκίοι οὐθδιηθη 5011{6,. ΘΙ. πηιης}6 08} 65 
ΒΙΙὰ γοῦ ἀδν ΗΠΌΠ]6 απ ἀδγ θη ἄγη ΠΟ Π 6 Ὁ Αἰιβϑίαι απο Θη Εἴ, 
- αν τῖρὰ οἷη ϑρᾶπον διιβοθβίθ !!, ἀδηηϊΐ Οάγββθι5. ΥῸΡ 
οἰπθηη μ]Ο 2] ο θη [6060 [4}} 465 ἀπο ἀθη Βορθη ἐπ ΟΠ θά Θἢ 
ΕδΙη465 σοϑι ποῦ 561. Ναῃ οὔϑί σίθῦῦ Οάγδϑοιιβ ἀθπη Νοορίο- 
Ἰθπι05, ἀδὺ Ὶ5 ἀδῆϊη πὰΓ ἰπὶ ΑἸ]σοιηθίηθη τη ἀθπ ζννθοκ 
ἀογΡ ἔδῃγιὶ Βοκαηηΐ νᾶ, πᾶπογο Αηννθίδιιησ θοῦ ἀ16 ᾿ῃπὰ Ζὰ- 
ϑράδομία ΠΟΠ16, ἀ455 δι ἄθη Ῥῃμ)οκίοι ππῖο ἀ6πὶ Θ᾽ θη, 1ΠΠ 
ἴῃ ἀἴ6 Πεϊμηϑδίῃ Ζιι σϑὶθιίθη, πδοἢ ΤΊ ο]α [ΓΘ 5016. ΕΡΙΠΟΡ 
νυν 6 ἀ6᾽ 6416 Φάπρ!πρ 510} σοννθισονῦὶ ἤάθ θη, ἄθιῃ ΡΠΠΠοἰίοί 
τηἱΐ ΗΙΠΙΘΡ δὲ πᾶΠ6 Ζιι ΚΟΙΠΠΊΘη. Αἰο 16ἰχί σοὶ ΘΓ. ογϑί 
ἀδηη δι! ἀθη ΡΙδη οἷη, [8 Οάγββθιιβ βθῖπθ {πρϑηά]Π]0ῃ6 Ἀπ πι- 

᾿ Βορίονάθ ἴῃ ϑδόμμνιηρ βοίχζί. ἤθη ἢΔῸἢὴ (6 ΘΟΙΏρΡΙ ΙΟἰΓἴθγ ἢ. 
Θιομίπηρ 465 ΒΟρΡΠΟΚΙ65. Κοπηίθ απ ομ τ θ]05 οἰ πὸ ΡΒΙ]ῸΚ- 
ἰθ. απὰ ἀθ5856η Βοσθη, Βοηάθγη Δ οἢ οἶιπο Νοορίο- 
Ιθῖη085 ΤΙΥΟΪὰ πἰοῃ ΘΡΟΡογῚ ψογάθη, 5. 61 {΄- 118. 
1585. 1454. Πιθβοὺ (ἀβδάδηϊα ἰδί ἀθιη Νβορίο!θιηοβ, ἄθὺ ογϑβί 
16(χι οὐδ γί, ἀ855 δ΄ οἢπα ΡΠΙΠοΚίοίβ Βορθη ΤΊο]α πἰομΐ 6γ- 
ΟΡΘΥ ὔππθ, ἀπ] ογβί ἢ] 10}, ΟὔνΟΣ! 445 ὙΥΙἀΘΥβί ΓΘ 561- 
Π65 [πηθῖη σοσθη 618 1ἢπὰ πππαἰ  ] 1016 [16 6» ]Π]δίπηρ ἀ65 Ρἢ]- 
Ἰοκίθι ἴῃ ἄθη σᾶηζΖθη πηθἰβίου αἰζθη Ια] ΟΡ, Ζιηὰ] 122, ἀδαί- 
Π᾿ο πουνορίγ[. --- Παγαιῇ οη[γηΐ 510}. Οάγδϑθαβ, γϑυβρυιο 
ΔΌΘΓ, ἴῃ ΕΔ]16 Νϑορίο!θπιο5 ζῦσογο, Ἃ6η ϑ'ρᾶπον ἴῃ ὙογΚΙε]- 
ἀπηρ χὰ ἰπἢ χὰ ΒΒ! οἰκο, 8ιι5 ἀθβϑθη ἤθάθη 6Γ 4ἃ5 [γ᾽ ϑϑῖῃθ 
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Ζνθοκα ΒΓΔ Γ6 Θη ΘΠ ηθη Ιηὖσα. --- ἢ16 ΠΡ] ΘΙ ΟΠ οἱΐ 
ἀ6γ μϑι θη ζχι δἰηθιὴ Ζ1616 νϑγθϊηίθη ΟΠ γα κίοθγα ὑγη} ΒΟ Οη 
1π| ΡγΟΪοθι5. ἀΘ110}} Ποργον. ΟΡΒΟΠΟη ΠΗ 8415 ΝΥ δβυκζΖϑινςσ 
ἄθιη Οάγββθιθ Βοίροροθθη, ζοῖρί Νρορίοϊθῃηηοβ ἄϊθ ϑ6}05ί- 
βίη] ἴκοῖν βϑῖηθ8 ΟΠδιακίουβ, ἀ16 ἴῃ (ΟΠ 5] ηϑ ἅ]]6η ἀ85 ΕΠ - 
ΒΟ] σοη οἰσθήθη θθϑθβ δυνναγίθη ἰᾷβϑί. 

Ραγοάοβ ἀ65 πον 5 1[30---2ΊῚ8. δὰ νόοῃ δἰηθη μ6- 
ΒΟ άθ ΕἸηΖιρο 465 ΟΠΟΓΒ. Κοίηθ 5010 βῖ, 850 1188 ΠηΔη 
5105). ἀθηϊζθη, ἀ855 ϑίθι οἢ. θ6ὶ ΕΥΟΠΤπὴρ 465 δι οἰκ5. ἀ16 θά θη 
ἨδΙάθη βδιηηΐ ἄθπ (ποῦ δυΐ ἀν Βάπηθ 51:0 008} ὙΝΔΙΘΏ. 
ἘΡΘΉ]Π1ΟΙ} τη1155 ἀογ ΟΠΟΥ νοη 716 ηθ6η ΘηΙ ογηΐ δαΐ 6. {16 6} 56- 
Ἰαρθηθῃ ΟΥΟΠΘβϑίγᾶ δθῖηθ 8.6] ὰηρ σομαθῦ ὨάΡθη, ἀἃ 6 ἀἃ5 
ἀοϑργυἄοῃ. ποθ δηρσθηῦν Πδΐ ὑπ ἀ655}84}} πιοῃξ Ὁ]05 ἄθῃ 
ΑἸ] ΘΗ Πα] δου 465 ΡΒΠ]οΚίοι, ϑοηάθη δοὴ ἄἀθη ϑϑηζθη γ0η 
Οάγββθιιθ δηΐου δηθη Ορθγδί!Οη5Ρ]Δὴ σοϑθη ΡΒΙ]οΚίοί π]ο ΐ 
Καοπηί. 

6 δῇ Οἀγδβθιιδ Επ πὰς ΠοΡδηἰγοίθηα ΟΠΟΡ ἀ6. 
ὙΥΔΟΚΘΙη., ΔΡ6Ρ ΘΟ ἀηκίθη 50} 5] 616 δ 6Γ δοῖηθη ΠΘΡΡῺ 
ἹΠ ἈΠ βϑιιηο, ΜΜῚ6 Θ᾽ 510) Ὠδ᾽ίθηῃ 501186. 16 Βϑϑι οί ραηρ 
ἄονῦ Ἠδ)]6. ἀπὰ Νρορίο] πη ϑ᾽ ΜΠ ΘΙ] ησθὴ ὥθον ἀθῦθη πη- 
Ια ΟΚΠ ΟΠ θη. ΒΘ ΟΠηΘΡ οὐΓοσθη 465 ΟΠΟ5. ϑᾶηζα ΤῊ ΘΙ] ΔΠΠΏΘ, 
416. 510} ἴῃ ἄθη βοϊόηθηῃ ὕϑύβοη 109---1 90 δΔιιββρυιοῆί. ΜΥΊΘἢ- 
τσ 151} ἀ16 ΠΙηνθίδαησ 465 Νβϑορίο!]θμηοβ 189 [Π{ὩΦ ἀ855. 616 
σὔν 0616 ΒΒ ΠΟἸ βΙβνθυκηρ!αηρ ἀθϑν ἤθιη. ἀδηζθη νν4]16. ἢ]ον- 
1 ᾶησι 416 Ναϑιθγιιηρ ὑΠη56 15 ΠΙΟΠΘΡΘ. Ζιιθϑιημηθη, 4855 
ῬΙΙ]οκΚίοι πο ΐ δυΐ Τϑηθάοβ. οὐδε ΠΏ Ρ᾽Ὸ5 σοθββθη ἰϑί, 50η- 
ἄθγη δυῇ ἀθν ΚΙθίηθη, θη π05 ΡΘηΔΟἢ αγίθη, ἢ) δἰ 6 ΝΥΏΡΠΘ 
Ομ νγβα, θοῦ ἄθύθη δήθβθῃ 8510} {}10}} ἢ] ο 5 ΝΆΠΟΡο5. βοϑαϑί 
νὰιρά, ΠΟΙ ΙΒ θη [η56] δ! Ἰ ΟΠ θὴ Ναδιηθηβ, 2608 [{., νγθ55}}4}} 416 
ων ον ὠμόφρων Χρύση (194) σοβϑηαίο γαπά6 νυ θά θυ ΠΟ 
κήρ ϑοπδηηὶ νγ, 42. 1100. ϑιρᾶϊον. γνὰγ 1656. [η56] βδιηηηΐ 
46. σΟΠ ΘΙ ΙΗ  5Θ ΟΠ]Θἢ ΝγΡΠ 6 νοοῖ θουα ψερϑοϑρά!, Ρδι8. 
8, 99, 2, νὶΘ Οποιηα 05 γον] ροβαρί, γμιδίϊδ, Ηογοά. 7, 0. 
ΘΟ 46 πὶ ρᾺ} Ἰη8η οἷῃ [η56] ῃΠθη Νέα, ἄδιθη τπθῆγορα ἀουὶ 
Ιάσθη, [ᾧγ ἄθη ΟΥἱ ἀθι' ϑὅδθθ δι1ι5, Ἀρρίδη. ΜΙΗΠνΙά. 77. Ζυ- 
ΘἸ 6101). νου ννδη 610 510} νεῖ ΘΟΡΠΟΚΙ6Β ἀϊθ ΘΙ ΠΙΔ0}16 γ 8556 Γ- 
ΒΟΠ]ΔηρῈ. 465 ΕροΒ ἴῃ δἴπθη Πθι] σθη, ἀθη σηχός ἀθι ΝΥΠΡΠ 6 
πὐδέμάδη ὨγΔΟΠΘη, 5. 1920). Αυδἢ ἄἀθη ΑηΪδ55 465 Β͵5865 
θον ἢν ΘΟΡΠΟ 65. πἰγροθηα, ἄδι! ἀθϑίο ΘΠ αΓ 6 45. ([ἅ}}}, 

Ὦ ΒΟΡΒΟΚΙΟ5 ἴῃ ἄδη Δήμνιαι: 
42. Δῆμνε Χρύσης τ᾽ ΠΡΡΉΜΟΝΝ πάγοι. 
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4455 ἀπηκ|6 ΒΟ] ΟΚβα]βηηᾶοῃία πὶ ϑ'016] 51η64, τοσθ ψ γά6. {6 
ΟΠ] ΙΟΘ 6. ἀοιηζιιοὶσα ΡΒΠ]οΚίοί Ἰοιἀθί, ἀθϑίο βϑοἤ Ὸ ἰδὲ 
ΠῚ τἰη56 ΜΙ ΘΙ ἀπ ἀθβίο σογθο [6 Υ}Π1σίον 5610 ππυθγϑῦμη- 
ΠΟΘΙ. αΓῸ]] σοσθη ἐϊα Αἰγιάθη πηὰ Οαγϑβθιιβ. --- Νδοῖὶ Επι- 
ΤἸΡΙΔ65. ᾿αἰίθη ἐ16 ΑΟΠἄθι' οἱη Οὐκ 6] ορῃδ ίθη, νγθηη 8ἰ6 πιοῃΐ 
8Π| ΑΔΓ ἀ6ν Οἤγγβθ ορίθγίθη, Κῦπηίθη 516 ΤΡο]ὰ πἰομ 6ῃ- 
ΟὔΘΓ. [ἃ νὰν 65 Ρῃιοκίθι, 46 ἀθ ΑἸΐᾶΡ διυίαπά, νν6}} δΓ 
γ0ΠῚ Ζιθ6 465 Ἠργδκ!ο5 σρσθη ΤΓο]α 6. ἀθηβθ θη Καπηίθ: 
ἀδθ8ὶ 1585 ἰπ ἀ16 ΠΘΙΠρ6. ΒΟ δηρθ, ΡΠ]]οϑίν. Ππᾶσρ, 17. 
5001. ΡΠ]. 194. ϑορθοκίοβ. θ θαι ἀϊ6565 Η60615 468 ξλεος 
ΠΙΟΠι: Ρ6ὶ ΕΒιυμριθ5. ψαράθ 445 ΒὔμγοηἊθ 465 Προ] άθη ρθ- 
βίθιθονί, 1πάἀθπη] ἢ σοῦδάθ 6] 86] πθπὶ δ Κθη [ὧν ἠ85 96- 
Ιη61η6 ΟΙΙ υὑπὰ θη ὅδ᾽6ν (Ἃ6ν Αγσμᾶθγ, αἷθ ᾿ἢπ ἀδηη [ἢ 
Βοῃηδάον {ΠΠἀη ΚΡ άΓ Καὶ διιβϑοίζοη, ἀ6ι" Β155 {1ΠΠ|. -- 

Φείχί νϑγηπηηΐ 46. ΟἸιον 416 ἰδιίθη απηηθῦηθ 465 νοῇ 
561η6 1} ύπιη6 σραιᾶ!ίοη, ἴῃ προ σοἢ θη ΡΠΠ]οΚίοί, ὃ) 
ἀον ἀπρο ἀθὴ ΑΠΌΠΟΚ ἄδν ΕΡθιη θη [γοαά!σϑι ἄβθογγαβοιΐ 15. 

ἴῃ οὐβίθη Εροϊβοάιοη 219--οὐῦ ρ᾽οθί Νρορίο! πιο 
80.) Οἀγϑδθιιβ᾽ Δην δ βίη 510} 415 ϑοἢΠη (65 ΑΘ ΗΠδ5. Ζὶὶ 
ΘΡΚΘΏΠΘΙ, 46, σοη ἄθη ΑοΠἄθιηῃ ᾿θ]Ι αἸοί, ΤΡο]ὰ γϑυ] 556 
ΡῈ πηἀ δι ἀον ΒἈΠγ ἴῃ ἀ16 Πειηδίῃ ΒΘοΡ 6 561. Π65 
ῬΗΠοΚίοί οἰροηθ ϑΟΒΙ ἀθγαησθη 56 1Πη6} [Θ᾽ θη μοϑίδι ρθη ἀ168 
ἐγάπορη Απηαἀθαίπιησθη διιβί 0 ἢ ἀπά ἀἶθθ6. δ] 0 Π6, ζχα- 
{ΓΘ η5 0116 ΕΡΖἄθ]ησ Πᾶΐ φοοθη ον ἀν [,|51, 416. ννῖν ἰζρη- 
ΠΘη, ΘΟἴνναθ ἋΟΡρ6Ι. Ἀὐμγοπάθβ. Νρορίο!θιηοβ, ἀθὺ 510ἢ} τηϊΐ 
ΘΓΟΒΒΘΡ ἀρνδηάίῃοι ἴῃ βθῖηθ ἤο]16 ροίππάθη ἢδί, 80} ἀογὶ 
ἀάροσθη ἀ16 δι 6γη ΕΥΔμριιηθθη, αἀ186 410} 6 γοη δοιίθη ἀδν 
Ῥριηἶσον 465 ΡΕΠοΚίοί οριηδοῃί μᾶρ6: ἀϊ6 Εγζᾷ!αηρ, 16 1Ππ|ὶ 
416 γαΙθη ἀθ5 γαΐθυϑ γογθηί ῃ] θη δοῖθη, [ἀπγῖ Ζιι ΤΠ ΠΌΠΟΙ 
Εγνκυηαϊσιηο 465 ΡΠΠοΚίοί ἢ 0 βϑίηθη δ᾽ίθη δα θησο[δνίθη, 
ΓΟ ἀ16 ὅοθηθ οἰπθ σγοΌβ56 Μη] δ! Πσ κοῦ σονιηηΐ πηά 
ΜΌΡΟΙ ἀἴ6 [{6 6 Γ Ι πϑυππτηιησ 465 ΡΠΠΠο κοι. τη Νοορίο!θΠΊ05 
πὶ. Ηδ55 οϑθθη 416 ΒΟ] ίθη. ΔΡΠΘμηθη ἄθϑί, 4855 Νοορίο- 
Ιθηοβ πίομὶ ἀθὺ τθομίς Μη ᾿ἰβΐ, 416 [5 σοσθη Ρμ]οκίοί 
δ 5 Αθυιββουϑίθ σὰ ἰγΡΊθθη. ὙΌ]ΠΡ ἀγο 95. σιαθί ῬΒΠοΚίοί ἀθιὴ 
γοΡ ΘΙ ΠΟ θη 1 οἰ ἀθηβοοίδγίθη απὰ Πθίιον ἃι15 ἀθν ΝΟίἢ 510} 
Ὠ1η: βθῖπθ ΑΡποίσιιηρ σοσθὴ ἀ16 ΑομᾶοΡ Καπῃ πα 80 ΒΘΗη, 
Αἰ5. δ οὐίδηγί, ἀ895 ἀἰ6 Βρβίθῃ ρϑίβ!! θη τπὰ 416 ΘοΒ]θομίθη 

- ΜΟΠΒΙΪαμΐ 5η4. [)45 σιθθί βϑίηθῃῃ αἰδθθη δὴ ἀϊθ {{προγ60}- 

Ἐ) Ρομάς. Οποπι. 4, 111: ῥάχκια Φιλοχτήτου ἡ στολὴ καὶ Τηλέφου. 
γε]. 214. 
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{ρΊΓο0 ἀον  ε]ἰογἀμιιηρ πο ΝΔηγπιησ ὑπ νου ῃᾶγίοί βϑίπθη 
5ΙΠη ΠΟΘΙ τη6 ἢ. Ρ] (210). ον κὶᾶγί Νϑορίο!θηοβ, (6 Εδῃγ- 
τ] Πα [ΟΡ ΘΡ 6. γΆ5οηθη ΑἸ ΌΤΙ : ΘΓ πἰπηηΐ ΑΡΒΟ Ια ; ἀὰ ΔΡΘΓ 
θ6βο νγόγι μη ΡὨΠοΚίοί η΄ Πουζοονηηθηάθη ογίθη, 1} τη]|- 
ΖΠΘ 6 ἴῃ ἴα Ηδἰπιδ{}} Ζιι θη 6 πὶ δἰίθη γαίον Ροϊᾶ5. Π6Ρ 
ΟἸοΣ, ἀ16. ἢ ΟΡΘΥΠ ΟΠ] 1 θα καηηΐίθ [2115 γουσθϑϑθηί, 
γι} ΘΏΡ]Π]Οἢ). χὰ: Νοοριοϊθηηο5. ἰδ 611 1} σιογϑί, ἄδηη οὐ κὶἄνριὶ 
ΘΙ 510});:. Ρογοιί, ΡΠ] οἸκίοί τη ΖΘ πη --- [γθ ] οἢ ἄρ Ρ]ΔΠ6 
δοπηᾶθθ. 0 ἴῃ ὩΔΟ ΤΙΟ]ὰ Ζχὶ Ρυησοη. Ρ]Π]οκίοί, ἀσγοῇ 
445 υϑυῃθίβϑθηθ αἸἰἄοϊς [Γαδ κθη, [ἅΠνὲ ἀθη ΝΘΟΡ Ο]θιηο 5 
ΘΡθη ἴῃ ἀ16 ΠΟ] 16, ἀπῇ 1ΠπΔ ἀ16856 σὰ Ζοῖσθη ἀπ γοη [ἢν ΑὈ- 
ΒΟΠΙ6α Ζιι ΠΘΠΠΊ6η, 815 7661 νου ΚΙ ο᾽ ἀθίθ ϑρᾶμοι θυβοῃοηΐ, «6. 
5101} [γ᾽ οἴθθη σοη ΤΊΡο]α Κοιηιηθπάθη 50} {5 ΠΥΡῚ διβοιθθί, 
γοη ἄθι ΑΘ βθη] οὶ} 465 ΝΘΟρίΟ]Θη05 δι ΠΘηη05, ΟΔΙη 
ΔΊΟἢ ΘΙ ὙΘΥΒΟΙΪΔσΘη 56], σδὴζ Ζυία! Πσ ἴῃ Καηηίη 855 σοβοίζί, 
[16 Θ΄ 510} σοάγυηρθη, 1ΠΠ| 416 ἤθιθη Ρᾶηθ 46 Αἰγι θη 
ϑοσοη ἢ Ζὰ γορραί θη: ΡΠηδηϊχ πηἀ 416 ΤΠ 5146 η βοΐζθῃ ἰἢπη 
ὩΔῸΝ. τῇ ἴῃ τηἱΐ (να! χυροἰςχυ ἃ γθη. ΡΠ] οἰ ίθι τηϊ55 
ΒΙΘΡ σα Οἢ 'η 561η6πὶ (Ἰδιιθ θη ἃῃ ΝΟΘΟΡΙΟ] οι ο8᾽ ΠΡ ΔΓ οἸκοιί 
ἀπ [ἢ 56 1Π6 1 ΑΡποϊραηθ σοσθη αἴ6 ΑΟΠ οι ᾿οϑβίδυϊί, ἡνογάβῃ. 
Αὐἴ ἄδϑθθη Βοίγαρθη, ὑνΘ55}8}}0 πο Οάγββθιι8 56] 5ι ἸΠΠ] 
ΠΔΟΠΘΘΒΟ οί 561, οὐ θἀθυὶ ἀθν γουΚαρρίθ, ἀ6 1. 561 τη1ΐ Πϊο- 
τηθ 465 ἤΔῸ} [6 Π]Π05 τπηΐογννοσβ, πὶ ΡὨΙ]οΚίοι ΒΘ θ ΘΙ ΠΟ] 6 η, 
8η ΜΘΙΟΠΘη ἀἄἃ5 ΟΥΆΪΚαΙ], γοη νυ] ἤθη 0} ἀΪ6 Ζι|5ΟΠ Δ ΠΥ 
Π16} φιιογϑί θαβϑίμημηΐ ὔγθη, ἀϊ6 ΕγΟΡοΡαπς ΤΙΟ)4᾽5. σοκηϊρ 
806. θιυγῸ}) ἀ16586. 815 ὙΥ̓ΔΏΡΠοΙῦ πη ΠΙΟΠίυηρ σον θη6 
Ἐγζά!] ὰησ γοη ΝΟι6ΠῚ 8115 Αθιιββουβία δηἰγ ϑίοί, ογκιᾶνι ΡΠ. 
Ἰοκίοί, Ὠ]ΘΙΠ415 σνορθ δ ἀδγοῖη ψ]Πσθη, πηἃ ἀγησί ἴῃ Νοο- 
Ρίο!θηο5, 416 ΑΡίδηγ, σὰ ᾿ΘϑΟ ἢ] σ θη ---- ἴῃ ἄθη δ δἢηθ, 
80 ἀδθη Οάγϑϑθιιϑ θηΐσθῃθη Ζχιὶ Κὔπηθη, θη οἱ" 510} ἴῃ (6. 
Τηδί ὑπ 850. 66. ΠΟΥ] 6 ἴθ ννᾶρ 6. Νρορίο!θμηοβ ἢ οἰϑϑί 1Π πη 
ΓΆΒΟΙ. ΖΒ] ΘΉ ΒΟ Π6η, νν8ἃ5. 61" τη Π6} 6 γν0}16: ΡΠΙ]οΚίοί 
ῃθηηΐ ἨΘΙΚγὰαΐοΥ πη οἴννα σι Βοσθη οοῃὄισο (ον Π560}8(- 

Οἴθη, ἴα Κοίπθιη Αηάθυη ἴῃ ἀἰ6 Ηδηάα [4]16η ἀν 6. Βεὶ 
ἀἸ βοὴ Αη]Δ55 [γᾶρί Νορίο!]θη05 Ομ ΙΗ θ 41 αι [ἅ]}}5 Δ Ὸ ἢ ἄθῃη 
Βορσθη, ψνϑ]οῆθη ὈοΥ ΓΘ χὰ ἀὐγί δ ΡΠ] οἰκο, βϑηθιη Υ0}]- 
1Πᾶϊ0 γ σοΡ γογϑθΡ ΟΠ, ἀ61 ἀυγο) ἀϊ6 ΠδνΖ ΟΠ Κ 1 465 ΟΡΙ δ 8 
Πθιθη ΤΥ ΡΟ5. ΠΠΏΠ16ΙΡ ΙΘΡΟΠα ἶσον 8ἃη ἀἴ6 ΔΓ ηδ ΡΠ ΟΠ] οἱ. 
56 1η6} ΗΔΗα] μη σϑυγοῖϑθ ϑϑιηδηῃηΐ νου θη τη155. ὕοη ΟΠ 1 6- 
κοί δὲ 68, ἀδ55 609 ΠῚ διῇ. ΠΟ] θη ϑ᾽ ΟΥΆΪΚ6] Πἰσθυν! 56 τ]ὰ, 
Ὑγ6 1065 ἄθη Ῥμιηοκίοι λόγῳ πεῖσαι 685 --- νοη. ἀ6ν Πεϊ- 
᾿ὰης ἀ6Γ δπ 46. ἱρὰ ΘΓ σοβο νίθσθη --οὶ Οἀγ 565. ΔΡῸΓ 
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μαΐ σὰν [151 σορυ θη ἀπ νουβο ηηᾶῃϊ 80} ἀθπὶ ΟΠ ΘΙ ἰΘ ΡῈ 
ἀρυβ θ6η. σὰν ἀν] ΟΠ: ἀ655}81} πηιιθ5ί6 561 {Πη[6γη6}}- 
ΤΏΘἢ []55]1}η56η, δῖ ἀθβ56ὴ δΔισΘηΒ]]ΟΚ] ΟΠ 6η ΕΡίο]σ ον 14. 
ΓΘΟΠ ποδί, ΟΡ ἢ] ἀ6Γ ἀαγ}Ὸ}}) ἀδ5. ΟΥΆΪ 6] νου παοία αδίίογνν} ] 6 
δ Δ ηάογο δ διβα ἴῃ ΕΥΓ]]Πὰηρ σΘἢΐ. 

ΕἸηθη Παδοριπκὶ σονᾶηνί 445 ΠΟΥΡΠΟΠ 6 οὐβία δίδϑὶ- 
ΙΠ0η 6078 -- 728, ψΟΓΙῚ 66 γῇ ΠΟΓΖΙΙΟΠοΡ ΤἼΠΘΙ Δ μη6 [ὮΓΡ 
ΡΙΠοκΚίοί Ὀοϑθοιία ΠΟ αἀἰ6 1μο᾽ἄθη 465 ΠιΠ6γ5. ἤΔ 0) ΑἸ] θη 
5 6Γ' δϑῃῦνιί ππὰ φΌΒΘΠΘη ἴῃ ἄθη ἰΘθΠ δἰ θϑίθη ΕΔΥθ θη δ8ι15- 
τη81|{. ΕΙηθη απ θυ ] 6 η 50} 1155 ὈΠὰΘὲ ἀ16 ογδηθίθ Ατι8- 
510η{, ἀ455 Νρϑορίο!θιηοβ ἄθιὴ [,β ἀθηάθη 8ἃ]5 οἷη Ἠθίίου δι18 
ἀοΥ Νοίἢ ουβοῃ!θηθη, ἄθν ἢ ἀοΟΥΠΙη [ΓΘ ὑνογθ, ψνὸ οἰ ηϑί 
ἨδΡΔ ΚΙ 65 ---- οἷ [δῖ ηοῦ ΕἼΘ ΟΓΖοὶσ δι} (485 βρᾶΐογα ΕἸΠΡΓ ΘΙ Ι΄ ἢ 
Ὧἀθ5 νογροιουίθῃ Ἠρθγοβ ---- Ζιη] ΟἸΥῺΡ ορου  β ϑίϊθοθη 586]. 
6 ΟἼΟΥ πᾶη] 10} σἱθθῦ 510}. ψ ΡΚ]10}} ἀ6Γ. ΔρΘΏ]Π ΚΠ ΟΠ 6 η 
Τἀυβομθηρ ὨΪη, 415 δίθῃρ ἄθιη Ρμμηίοκίοί ἀ16 Ζαρα οκί ἢγησ 
ἴῃ ἀ16 Προιμηδί]) θΘ ΟΡ. 

ο ΔνοΙίο5 ΕροΙβοάϊοη 790 ----8520. ΕἸηα γεγΖῦσογαησ 
ἀ6Υ 8116πΔ| ΑΠΒΟΠ ΘΙ ΔῸὴ 616 Αη5ΟΠ Πᾶσα 465 Ὁ γ556115 πη10 46Π] 
γο βίο ΕΡίοϊσα κυδηθπάθη ΑΡίδηνι σῆς 16ἰχί νοὴ ΡμΠ]οΚίοί 
8115. Βρίῃ Ηδγδιιβίγθίθη δι15 ἀον Ἠδἢ]6 νγὰ 6 νοη ΟΓΘῚ ἰπ|- 
6" Ποἰ Πρ ΑΒΓ ΟΠ 6 ἢ 56] η0 }" Κγδηκῇῃοῖ ἀθογί! ] θη. ΝΟ 
ἄδιη δγϑίθη γι οί ὃ ἀθπὶ Νβορίο θη] 05 561 6 ΟΌΘἢ ΠΠῚ γ6 Γ- 
ΒΡΓΟΟΠΘηΘη Βορθη, ὑπ 1 σόσθη Οὐ γβ56115 Ζὶ 50 ἢ ἀΐΖθη ἢ ἤ8Δ0ἢ 
ἄθηη Ζυγοὶ θη τη55 ΝΘΟΡίο]ΘΙη05 ᾿μ δΔηρϑίοθθη, [π᾿ πἰοῃὶ χὰ 
γΟΡΪ556η, ψ»ὰ8 6Ι6561 η1 συίοιη σον Ίβϑθη (πα, ΟΡΟΠΪ 68 
'ἊΠ5 ΒΟΠΠΊΘΙΖί, ἀ855 Γ᾽ ἀ})061 ᾿ΠΠ6Ρ ΠΟ0ΟΪ. σᾺΠη2Ζ Δη66 γα ΑὈ- 
βιοπίθη τ ἨΙηἰ Ρουθ. θΙγρί; [ΓΘ]Π10} Πα 561ηὴ ΗΘῚΖ ἰᾷηρϑί 
1 Ζιπὶ ου ἀθίθη 465 ΡὨΠοκίοί σοιηδοηί ; 80 ἄδη αν - 
ἴθ 5.6}} 510}: δἱη {ἰθἴον 5 ΘΠ] θη. Π16 ὈΙΒΠΘΥ ΠΕΡ Θ650}}}}- 
ἀούίθη Κῦγρ θυ! ἤθη ΒΟ ἢ ΠΊ6 "ΖΘ τ Γἀ6 ἢ 15 50Π)1{ Δ ἢ) 510}}{- 
θὰΡ φροζοὶσί:- ΡΗΙΠοΚίοί νυ ῖ85 516 τη1Ὁ0 ΠΘΡΟ ΒΟΠ6 δίᾶγικθ η16- 
ἀογΖικᾶιηρίθη. Ὠ16 Φδιηηηου δια αη4 485 ὙΥΏ56]η 465 [ὈΓΟΠ ΔΓ 
(οἰοἸ]ογίθη δ πὰ Ἰηθη5 10} θογθοἑσί πη {πὴ ἀδιη, ἀθ556η 
ΙΒ ΘΡΙσ 65. ΑὐἰΡοίθη ὑπ5 τη ΠΟΘΙ δο ίιηρ γῸῦ βοϊηθη (δἃ- 
γακίον. ππᾶ τ ΤῊ ΘΙ] 6. δὴ ϑϑϊηθη (θϑοθιοῖς οΡ[1}} ἢδΐ, 
Κοίπου οὶ ΑΡΡτοἢ. Αποὴ ψιρὰ ἀπγο ἀ1656 Φοάἀογιηδηη5 ΜΠΐ- 
Ιο1ἀ ψϑοκοηὰθ ὅσθηθ Ρ[Π]οκίοί5. ΗΠ 855 σοσρη 416 {ΠΡ ΘΙ 561- 
ΠΟΙ Οτδ] θη δυο θϑίδομοι! πηΔ Νοορίο]θμηοθ ΠΟΟῸΝ ΘΠ 8η 
ΒΘ Π6Γ δα] ρϑυνοῖβ6. Ὑ6 αη«ἃ ἀδη 416 ἈὔΟΚΚΘΙΡ χὰ 56 - 
ΠΘ ΠῚ 6 5βϑῦη 5608. ὈΘβΟΠ]Θπηϊσί. 

Ια. ἄθπὴ χὰ οὶ [6 ἢ, γΟῊ Υἱ0 1 Ποχδιηθίθγη 465 Νϑορίο] θη 08 
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ἘΠΙΘΓΡΓΟΟΠΘηΘη δίδϑιμηοη 827 --- 804 ἀνίηρὶ ἀ6Ρ (Ποῦ, (ΘΓ 
510}. ΒΘβΟηΠ6η ἢδί, (855 65 τηἷἴΐ ἄθπη ϑύβργθομθῃ, ΡΒ] οΚίθι 
ἴῃ ἀϊθ Ηφιπηαί ἢ χὰ (ἄπγθη, πΙ Ὁ ΘΏΡ ΠΟ φοπηθίηΐ 861, 1686 
Πἄβιογπά τη Νρορίο]οιηοβ, σνᾶῃγθπά ΡὨΙΠοκΚίοι βοῃ]αΐθ, τηῖζ ἀθι 
Βοσθῆ 5108} ζὰἘ δηίζίζογπθη. Νρορίοϊθιηοβ βϑίθηῃνρί ἀἰθ δσαυΐίθη 
Πιοαΐθ, ἀἴθ6 510} Κίισ απ ννοῖθθ ἀΐπκθη, ἀ855 ἀδγ αοίί ἄθῃ 
Βοϑιίζον ἀθ5 Βορθῃβ βϑὶθϑί τ Ζιθνυησθη ὈΘίθ ἢ} 6. 

Ὠνιι[65 ΕρΡΘΙΒοάΙοη 8θ4 --ὀ 080. ΑΙΒ5 ΡμΙΠοκίοί 6Γ- 
γγδοῦ ἀπὰ [ἅν ἀἃ5. ἰγθθ ΑΙ ΠΡΓΘ ἢ τη} πη δησθηϑίον [πη1ρ- 
Κοὶὶ ἀδηκί, ἀὰ γουηὰν Νβϑορίο! ποθ, ἀαγοι ΡΠ Π]οΚίοι5. ΤΎοα- 
ον Ζ σκοιῦ γό] 1 οηϊνναῇηθι, ἀθη Ταιρ πιο! Ιᾶησον [ον ζυβϑίζθη. 
Εν σοϑίθῃς ἄθπὶ ῬΠΠοἰίοι δοίη δον μα θη, {πὶ δ 7 10] 28 
[ἅπγθη. Επηίβοίζι ἄρον ἀἴθθθ Ζυιηαίμαησ, ἰογάθρὶ οΥ 56Ίη6 ἢ 
Βοϑθη Ζιγίοκ απα 50] ον ν 85. ἸΠ πιὰ ἴῃ (61 6 ]5ϑθηῃοὶῖ 
θθνουβίθ θη 46 πδπΊθη] 056 Ε]βηα δι οἷη8 50 δυσγοι θη 46 ν΄ 6156, 
(4885 Νβορίο!θημοβ, ἀδὺ δγκὶᾶγί, βόμοι ἰδῆσθ γνοη ΜΙΗΠοΙ ἃ ογ- 
οΡΠΠ6 ἢ σοννθβθη Ζ β6ῖη (θθθ6. 913), Ἔθ6η 1πὶ ΒοουΗΪ δὲ, ἀαγοῖ 
Ζυνοκροοθαησ 465 Βοθθηβ 416 Τἄιδομπησ σοϑοῃθηκίθη γ8γ- 
ἰγϑίιθηϑ. ΜΊΘΟΟΡ σὰ Ζι ἸηΔομθη. ἢᾳ ἰδέ ἀθύ' Αὐσϑηθίιοκ 56- 
Κοιπηθη, ΜῸ ἀθν Μθιβίθν. βϑὶ δὶ δ ργι θη ὑπ ἀϊθ6 5θῖηθῃ 
ΡΙάηθη. νου θυ! 6 ΝΔΟΠΡΊΘΌΙρ κοῦ 465. 815 ἀ6Γ. ΠΟΠ]6 [4]16η- 
ἄθηῃ Νοορίο!οιηοβ ΠΙπἰοΓ ΘΙ θ6 ἢ τηιι585. θάγϑϑβθιιβ θυβομθιηΐ 
πὰ ἀγομὶ ἀθιῃ ῬΕΙΠΠοΚίθί, ἀθν ἢ ο]θ ἢ ορκθημπΐ, βοϑῦδὶ πηϊΐ 
ον], ἀὰ 6Γ Ζθιιβ᾽ ὙΥ1]6η νο ἄγ απ ἀϊθϑοπὶ ἀϊθπηο (θ89). 
Ρμμηοκίοί, βοῆοη δὰ οἵ πἰπίθγοδηρθη, σ]διθι δι οἢ ΠΙΘΙ 8η γ6Γ- 
Ιοοκοηάθη Τῆς ππηὰ γαρναίῃ πη Μ0}Π1 ΘΠ6 ϑἷοθ. νορ ἀ6Πὶ 
ΕρΙβθη βιὔγζθη. ἢ ὰ ᾿ᾶϑϑιί Οάγϑβθιιθ 1Π γΟη ΖΥΊΘΙ ΠΙΘΏΘΓΏ 6Γ- 
διδοίη : ΡΒΠ]οΚίοῖ, δυο ἀἸ656. ΕΘ ΘΓΡΓΟΡ. θοϑίθῃθηά, γϑὶ- 
υὐὐηβο!, ΟΡΟΒΙ ον 1099 οἰηβϑίθηΐ, 4455 οἷη (δί(θγβρι ἢ 
4845 δουϊδησθη Π80]} ᾿ππὶ σοννθοκί Πὰ06, β5οῖπα Εδίηάα, ἄθγθη 
ὕπίογσαησ ἴῃ ἀ6Γ Βεοί θίαηῦ νῸ ἢ 56 1Π6  Κγαηκηδιὶ ο]θιοἢ 
ϑο]ίθη νγοῦάθ. ΑΙβ Οάγββθιιθ δ ηβίϑῃΐ, 4455. ψϑάθι ἴῃ Ἃδίθ 
ΠΟΟΝ ἀαγοῖ ἀαννα]ῦ οἰννὰβ Δ15Ζ}}1 ΟΠ 6 ἢ 561 ὑγογάθ, νογϑιοιΐ 
ΘΙ ΠΟΟΙ οἷπα δαιῖίθ δηζΖιιβο ασθη, 416 ὈΙΒ6Ρ. ἀπ γί 116}. 
ΕἘλ ογὑκιᾶνρί, δι ΡΠ οκίοίβ Ρουβοη ΚΟΠΙΠῚΘ. 685. ΠΙΟΝί ἃη, ἀᾶ 
ΤοακΚΡοθ. νῖθ ΘΓ 56 |08{ ἄθῃ Βορϑθη ζχιι ἐἄἀπγθη σνϑρϑίθῃθ παπᾶ 
ποθὴ ἀἰ6 Εν σι ΤἼ6Ι!] ννογάθη 501||6,. 416 δἰδσθηί ! ἢ ἄθιὴ 
ΡΕΙοΚίοι χυροάδομς σαννθϑθη. ΡμΠοκίοί, δαΐ ἄθηῃ ἀἴ656 ἔγοὶ- 
ΠΟΙ πιο οὐπϑί σοιηθίηϊθ, βοηάθγῃ νι θάον δα} ἰἰϑίϊσο Τᾶἄα- 
ΒΟ ιην θΘΥΓΘΟμποῖα Ὠρομαησ πἰος ὁππ Εἰπαγιοῖς 15[, σα ἀ16 
ΗΠ} 465 βίπιηπι ἴῃ ἀράδηκοη ἀδβίθμθηάθη Ναορίο!θπη05 8Π, 
ὙΘΙΟΠΟ 86ῖηθ. 50} ΠΠ5]οαία Ὀ]ΘΙθΘη Ποὶϑϑὶ, σᾶμγθπά οἱ 510} 
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ζιπη 50} }Π{ θοροθ6, ἀπῇ ἄδθῃ ῬΠΠοΚίοί ΠΟΟΠπη815 ΒοαθηΖοιῖΐ 
2ὰ βου γθη. 
ΚΙ Ο5 ΖΝ ΒΟηθη (πον ἀπά ΡΠΙΠοΚίοι 1081 --- 1217. 

ΡμΠοκίοι, 16 χί ΠΌΘΟΥ 4158. 16 πη οηἰγϑίοί ὑ 6 Ὁ ἀϊθ γο 
Νβϑιιθπὶ σϑσθη 1ῃ ΘΘϑο Ια θίθη 56] 5 βοῃτσθη ΡΙᾶπηθ6, σο- 
ἰᾷυϑοιΐ ἴῃ δθίπθπὶ οι γαιθὴ ἀπά ἀθν βοῃδηβίθεη ΠοΙπαηρ, 
86 1η γίθυ]δηὰ νν] θυ Ζιβ6 6 η, Ρ].2|10}} ΒΟΥ δαί, Δηοῖ θοῦ 
56 1η6 ἰγδυγῖοα ἴσα. Ὠΐ6 ἔγθαη ΠΟ ῃ θη, δηΐδηρθ σ8η2 ΠΏΡΘΔΟἢ- 
ἴοὶ σοίδϑϑθηθη Βοιηπυησθη 465 ΟΠΟγ5, ἢ ἀμ γο ἢ 4116 ατπ46 
ἀδν γϑγπαη τ δι σα μποῆρθη ΝΔΟΠΡΟΡθΘη σὰ θονοσθη, Ὀ]6ΙθΘη 
οἔπα Εγίοϊσ ἀπὰ ΡΠΠ]οΚίοι γογῃδυγὶ ἰγοῖζ ἀὸν Ὠδοηῃϑίθηῃ γ6γ- 
2 οὶ Ππησ θ61 ἄθ ΑὈΖιιρα ἄθ5 (ΠοΥ5. δι! βϑίπθιη ΕΠ ΒΟΉ] 1556 
[δϑίθν 8ἃ]5 16. ΕΥ βοβίθρρί 510} 1ὴ 561πη6 ΗΠΌΠ]6. 46 ἰγοβίϊοϑονῦ 
416 7οἰχίρο Βεάγἄηρη 855 465 [Πηρ] ΚΠ] ἤθη ΘΘ ΒΟ] ἀογί δῖ, ἴῃ 
ἀοϑίο ρ᾽μΖθη 6 γ65 [1081 {1{{ 416. "414 δυο] ρθη ΒΡ δ πηρ Ζιὶ 
Ηο]ἀδηγιῃπι απ ἀἴ6 νου 586 η6 Βοίγοιηρ γῸη (61 Κρδη ἢ 11. 

ΕἘχοάοβ 1218 "15 8η᾿5 πάρ. ἢθὺ Ο(ποΥ, βοῆοη ἴῃ ΑΡ- 
σθῃθη ζΖίπὶ ϑ0Π1Π{ὸ ΒΟρΡΠ θη, πᾶ] ἰπηθ, ἀὰ 6Γ Νϑορίο!θΠη08 
πη Οάγδβοιιθ Ρ] δ 2116} σαν οἰ 6] 6 5] 6 ῃῖ. Νοορίο]θιηοβ, (6 ὺ 
ἱγοΐζ (6 ἂῃ ἤθη Τὰρ σοϊθρίθη ἀαπίπι 1 ο] 6 ὴ Ὁ ΠῚ ΠῚ6Ρ ΠΟΟἿ ἴῃ 
οἰ πθ Ζν]65ρ4]}16 ΒΟ 6 56 106} Ναί ἀηα ἰΓοη 46 πὶ ζΖννδησθ 
510} βοίαπά, ἰδὲ θη ] 586 η, 16 χὶ ἀθη Βοϑθη βϑίπθιῃ ἤδργγη 
Ζιυροκζαροθθη. δ υσθθθη5. {π|ΐ Οάγδβθιιβ ΕἸ ΒΡΓΔΟἢ 6, δυο ἢ 
Ὠνομαησθη Βοἤγθοκθη ἄθη Νρορίοϊθηηοβ ποις τπηἃ Οαγ556 85 
δαί χυ!οίχί θη ὙαΙθη πθ ἢ σορθη αἀἷ6 ὙΠ Ρ Δ Ποῖ} (65 
ΑΟΠ ΘΙ ΒΒΟ 65, 8415 616 Αηαἀροϊαησ 6 ἤδοῆο 465 σδηζθη ἤθογθβ. 

Νὰ ἄβρογοιοθὶ Νοορίοϊθπηο8 ἀθ 1 8115 ἀθγ Ηδἢ]6 ἢ δι5- 
σοραίθπθη ΒΒΙοΚίοί, βοίπθη Βορθη, ἀθν δη ᾷ 9} 101} δἰπθη ΠΘαθη 
Τῆι θοἄγομίοι ἀπ βοῖπο γοῦν ἀπβομαηρ σοσθη ἀἴ6 Αἰ 6η, 
Οάγδϑθιβ τη Νρορίο!θπηο8. 56|081 πὶ θη 011. ΑΙ5. Οάγδβθιβ 
ΘΙ ΘΓΙΠῚ ἃ115 56 1Π6ΠῚ γογϑίθοικ. Πουνου κοι, ΓΟ οί ΡὨΠοκίοί 
ἀθη Βορθῆ σοσθὴ ἢ, ἄἀοοῖ ᾿ιᾶϊϊ Ναορίο!θπιοβ ἢ 80 ππάὰ 
Οἀγϑβθιβ θη κουηπηΐ, τπΔ ΠΙΟΠΐ ]Θἀ6Γ. Θ᾽ ὨΖ ΡΤ θη, 48 86] η 
ΑΠΒΟ]]ὰσ ἃπ ἄρῃ (παγα κίον 465 ῬΒΙ] οἰκου ἀπά. ΝΘΟρίΟΙΘΠ]05 
γο δᾶ παϊὶσ νου πο] οὶ 1581. Νὰ νουβιοηΐ ΝΘΟΡίΟ]Θμη05, ἠ6. 
76ἴΖι οὐβϑί τηϊί οἴθηθι Αἰιρα ἄθιη ΡΠ] οἰκίοι ᾿η5 ΑΠΠΗΖ ΒΟ δα 6ῃ 
Καπη, γσοη Νοιιθὴ ἀυγο 416 πδομάγ ΚΙ] οἢβίθη Ὑογβίθ αησθη 
αηἀ ἀἴ6 ΠΙηννοϊβδιιηρθη δι ἄθη (δίογν !!]}6ὴ πηα 485 δἰ σθη8 
ΥῸἢ] ἐ68 [μοΙἀαπάθη ἄθη Ῥῃμοκίοι 1η αὔΐθ χὰ θοννοσθη, [ἢ Πὴ 
80) ΤΤο)] ἃ Ζὰ [οἰσθη, ΟΡΜΌΠΙ δγου θη νη ἀ6πὶ ψνῸ]}] πη 61- 
ποηάρη δίῃ, νεῖρονρὶ ΡΠΠ]ο οί 510} δι ἢ 76[Ζΐ, Ζι πη] 6 νθῃ 
β6 1 η6η ῬρΙηΙ ρθη, ΜΜ00116 ΘΓ Δ 0} 811605 ΕΓ ΆΠΘΓΘ. νουρθβθθη, ΠΘ6 
500 ΒΟΚΙ65 1. 2. Δαυῇ. 10 
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ΒΘ οΙ ἀἸσπηθθη ΥὙ0Γ ΤΙΟ]ὰ ᾿Οϑοῦσθη τηἴ886. Ὧδ ἰδὲ Νϑορίοϊθιηοβ 
δ Επᾶάο ἴῃ ἀ6Γ Τηαῖ θη βο ]οθθθη, δθῖη πὶ οἰητηδὶ ἱπ 
Ἐγηϑί βθσθῦθηθ 5 ὙοΡβργΘομθη, ΡὨΙΠοΚίοι ἴῃ ἀ16 ΗρΙπηαῖ χὰ 
[γθη, σὰ δ [6 : 4|16 ἢ οἷπα πον Εὔσαησ Παίΐθ 65 οἱη- 
1η8] δηάθυβ θοβϑιπημηΐ, απὰ ἀὰ ἀΔ5 Ζ16] ἀιτοἢ 8ἃ|16 δυο υυδη τὸ 
ΝΜ ᾶΠ6 ἀον Μθηϑοῃθη πο  οὐγοῖοΐ νοῦ Καηη, 50 βοάλνῖ 
65 465 ΕΙἸΠΡΤΟΙΘη5. οὔ {ΠῸΠ6Ρ Μδοῃΐ, ὑπ ἄρῃ αἀΐφηιι5 οἵη ἀΐοθ 
ποάπι5. τὰ Ἰόββη. 

ΑΙ5 γεγκύπαον 465. σδυ θη ὙΥ1]]6η5, Θθ θη ἀδ5 βαϑδίδι!- 
φοηά, νὰ Ρμμη]οἰίοι ἄθῃη Νοορίο!οιηοβ πηἃ Οἀγββθιιθ μι οῃΐ 
᾿ναίί6 ΘΙ δ η ΝΟ ]]6η, δΡβομθῖηΐ ἴῃ σὔν Ποῖ αἸδηζα ΠΘΡ ΑΚ] 65 
δια ἀθπὶ ϑεολογεῖον. ΜῚΡ ΠΑΡ Θἢ δι5 πη ῃθη Απάθαίησθῃ 
ἀ65 διάοκοϑ 861]|08ΐῖ δύ δῆγθη, 1. ΜΜ|6 Θησθηὶ Ὑ Δ] 1558 θ6 146 
ἨοΙάθη ἴῃ [6 θη σοϑίδηἀοη: ἀὰ 685 510} 76ἰζί ὑπ αἴ Ζ6Γ- 
βιόγιης ΤΙΟ]Δ5. ἀαγ0}} ΑἸ 656] 6 Ρ[6116, ἀθηθη 65. 50 Π0η οἷη- 
1η8] οὐ] θθθη, ἢδηάθ]θ, 50. ἰδί πιοῃβ. πδί ΠΟ Π6Γ, 415 4855 ἢδ- 
γΆΚΙ65 ἀθη ΡΠΙοκΚίοί χιν Εὐρϑδιη τοι θοϑιητηΐ. [ΙἢπΔ [ο]οΐ 
ῬΒΙΠΠοΙίοί, ἀν ΠΟΟἢ Κα Ζ νόῦῃοῦ 1198 ἔν. τη ἀοΓ ΠΙΪΖ6 ἀ6Υ 1,61- 
ἀθηβοῃαι, ἀθη ΟΠΟΥ ογκιᾶρί ἢαίιθ, 5] 5ι ἀ6Ρ ΠΟΠΉΘΓΘΙ 5016 
1 ΠΙΟΠΐ νουηὔσθη, δὴ ΤΡΟ]ὰ ζι Κοιηηθη, δα (6. 5.16}}6 
1110 ὑηαἃ Θ0γη, ΜΙ6 445 ΟΥΑΪ6] σϑροίθη, Ζζιηᾷ] ΠΡ Κ 65. ἸΏ 
ΔΙ15561 ΠΟὨ θη ΑΙ θηγ πὶ ΗΠ 6.]Ππησ ἀθν ἀθγο σόν Π0η 6 Εὔσπησ 
ΘΟβΟΙσθηθη Υαηἀθ ἀπγῸ}} αἴθ σοί! Ποἢ6 ΗΠ ἀ465 ΑβΚΙορΙ 8 
γοΡ Ποἰβϑὺ πὰ 50.110 45. ΟΡΘη Δι 59 ΘΡΙΌΘΠ6η6 ΗΔΕΡΙθΘἀθηΚθη 
465 ΡῃΠΠοΚίοι, ἴἢπὶ τηδοῃίθη. ἤθὰθ Κιδηϊκιησθη ὈΟνο ΒΘ Π!6Ὴ, 
θοβοισι, ὕ06π4 ΠΙΘγη Π6σὲ 416 ἈθΘομίἊοΡσαηρ 465 ΘΟ] κ5415, 
6 0165 ἀαγο ον θυ] 6 ἄδη ΡΠ ΠοΚίοὶ [ἂν ΠΟ ἢ 6 Ζυνθοῖϊκθ 
Δι σροραῦί ἢδί(θ, ο] δι να ἨΘΡ [65 80} βοὴ Καιηρίθη 
Ζι ἀηβ0 6 Ὀ]} 1 ἢ ον ἨΘΡΡΠ ΟΠ Καὶ ὀρθὴ ννὰνΡ. Βαγοὶ 416568 γρ- 
βῦπηρηάο ΕἸηργο θη ἀογ (δί(ον, δὴ ἄθυθη (θύοι κοῖς χὰ 
ΘΙ 6]. ἀθὴ ἃῖσ σοροίηϊσίθη ΡΠ] οΚίοι π] ἢ σι ΠΟΟἢ δηζιι- 
ΓΟ ηθη ἰϑί, ψιρὰ ἀδ5 πη ῃ]σα ΑἸ θη 465 ΠΟΙῸΘ σοι 
ππἃ 561 ἸΏ Θη50 1065 ἤθοῃί, ἄθη Ὑογ]οοἰπιησθη ὁ. δῖ η4 6 
ἘΠ Θαρϑαιηθη ὙΥΙΔοΡβίδηἰ χιι ᾿οἰβίθη, ᾿ηϑοννοῖΐ ΔηοΡΚαηηΐ, 815 
ΘΙ" 510} ἄο0}) οδἰπθὴὶ όπου ὙΥΠ]Π]Θὴ θθυβοη ὑπὰ 56]η ἤδοθο- 
σοί ἢ] σοσοὴ ΕἸηΖ6] 6 ἄθηὶ ΝΟ] (6 (ἀθϑδιη 61} ΖῈΠῚ 
Ορίον. ὈυΪηθθη ἢι158. --- ΝδΟΪ) φορά νοι ΑΒ ΒΟ θα νοη (6. 
[η56] [οἱσί ῬΙΝΙοΚΙιοί Ζ.Π ΓΝ 

85 γοὴ θγκ! 68 ἀδινοιββαοίθ οίηρ ἴῃ ἀθιὴ Φιλοχτήτης 
ἐν Τροίᾳ 'ἀηβθ}8 Π ΟΠ 615. ἴῃ ΕΡ ΆΠαηρ. θη 5010 θη ἀἸ0}- 
ἰοία Διο ἀον ΤΥΆΡΙκοΡ Ασομ ᾶοϑ5 γοὴ Ετοίρ ἃ, ψουη ΡΪ- 
Ἰοκίοίβ. Ὑπαίθη γον ΤΊΓο]α φοίθίου νι" Ὰθη. 
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8. Ῥῖο δίᾶγκο ὑῆϑογο5. ΠΓδηλ85. θ6ϑίθ ἢ Ὑνθϑ 6 {110}} ἴῃ ΔΓ 
γηϑ ϑίθγ μα θη ΠυγΟΓἀραησ ἀ6ν ΟΠ αγακίοσο. Νὰ ἴῃ Ηϊηϊογ- 
σγαπάθ Δ ΠΘη ΜΊΓ οἴη ΕἸΠΘΓ ΘΙ θη (6. ΘΟΠ] Κα ϑιηδοηίθ, 1η80- 
ἴογη ἀϊα ἀπγο διι5. 415 ΝΡ σοάδομίο, ἄθη ΤΥΟΘΡη σοηῃρὶοία 
Ομγγϑ6 ἄθη Βεοβίίζου 465 Βοϑθηβ, δὴ ψν 6] ΟΠ θη ΤΙΟ]85 (ἀΘϑοῃ 1 Κ 
σοκηῦρι ννὰν, ἀπ ἢ ἀθη ΝΑΙΘΡΠ 155 15 1η5. Ζϑῆπία Φ8}} γῸῃ 
ΤΙο]α οηΐογηΐ Πᾶ]. 16 Πδπάθὶηἀ δαί γοίθηἄθη ῬΘΡΘΟΉΘη 
ΘΓάΘη ΠΙΓσΘηἢ ἀαγ0}} 16Ππ6 1η| ΘΠ] 6η γκοηάθη ΜδοΠίΘ δη 
γι θϑίον: Κη να ησ ΠΠΓῸΡ ΤηαἸν!ἀπ4}1{8 { σ 6] ἀοΥ. 

ΡμΙΠοΚιοίο 5. θουνᾶ τ 5᾽ 0). 415 ἀν νὔγαϊσο Εγθαπα ἀ65 
Ηογκ| 65, πάθῃ δ ἀσγοῃ σοἰβίσο Καί 4|16 Θὰ] 6 η, ἀ16 ἀρ 
8η δε] ἀθηϊΠπαίθη (ον! ηΐθη 416 ΕἸηβδιηκοὶς ἀπὰ ἀ16 Υαηἀ6 
Δ ου] οί, ΠΟΙ πὶγα. ΑΙ ἄσῃίον Ηδιοβ Ὠδβδϑί 6 βδϑίηθ Β6- 
Ἰθιαῖρον 50 ϑἴαυκ, ψ 16 6. βοῖηθ Εγθοιηάθ ἔλθοι 1601. γοη Μοη- 
506 η, ἀθηθη 6Ι 510}: χηΐ δα ο]σίον. ΟΠ ηΠ6ἷ Ὠἰηριοθὶ, νου ]85- 
56η, [ᾶΐ 6 510) ἀθϑίο ᾿ΠηΙΡΟ δὴ ἀἰ6 Ναί πα 86] η6ῃ 
{πη ΒοΟΘΘη ΔηΡΘΘΟΠ]Ο556η: 86 ῖη6 ΟΠ δἰ γϑιἄγκο 1δὲ ἀπ γῸἢ 
ἀϊα Ζϑῃη, 1 Θ᾽ ἀθ 5} 4 "6 ΠΕ ΠΟΟΪ  σοϑίδη! τηἃὰ 65. βο]ϑι οί 
πο ΐ, ΘΠ 6Γ. βοιηθη Εριηάθη, ἃ16 οηΠ10}} ἀπγο ἀ16 ΝΟΙΠ 
σοαγᾶηρί 510} ὑπ 1 θΘυνοθ6η, 510} Ποίας ππὰ Ὠδγίηδοκὶο 
τ ογβοίχί, ζαμηδὶ ἦα 1ῃΠ| 6445 ΟΙΆΪΚ6Ι] δηϊἄηο!] 10}. ΠΙΟ ΐ δι5 
σα θυ νἀ σον (}116}}6 πη] ἐσ 6 }}} 1510 ἀπ Γ᾽ 56 1η ἀἄθη Νϑορίο- 
ἰθη08 8.5 108 ΘΟΒΟΠΟηΪ (65 γοΡ Γδ θη 850. 50] 6ΓΖ]10}} Ροίγορθη 
ππὰ ϑοίηθη δἰΐθη Β Ι οΙ ἀἰσονῦ Οὐγββθι5. ΔῈ0}). 16 χί ]Θ 6. 4}6 
Κνιπηηθη ΑΒ σα. σοσθη 510} 6] θη 516}. 

Δῃ αἀἰθβθη ΕΘ Ιβθη νη ΜΘηΒΟ 6 η γνϑυβιοῃ! Ὁ ἄγ 65. πη 
ΗΠ ἀ65 ΝΘΟΡ 0] Θ᾽ 05 561η6 Κὐηβϑίθ. [1,6 ζίθυ οι δῆ ὩΔῸ} 
ΒΟΡΠΟἸκ] 65᾽ ϑοῃῦπον ΠΙομίπησ ἢ] οἤπο ΡΠΕΠοΚίοί πηἀ ἀθϑβθη 
Βορθη, 16 Π6} πος οἤη6 1 ΤΙΟ]ἃ ΘΥΌ 6. 16 γογΘΙ Ισπηρ 
465 ἀθὴ ῬμΠ]οΚκίοί σἄπ! 10} πη Καηηΐθη Ἠο] ἀθη} ἀρ] ρ 5. τηϊΐ 
Οαγββθιιβ, Ζυ 6 6} σΥ ἀν ουβ ἢ]Θ 6 η 61 ΟΠ δΡακίθιθ, ἰδὲ ἀ16 ἅθον- 
815 οἱ πο! 0 η6 Ευήηάδιησ ἀηβ 6 γ5. ΟΠ ΐοΓθ. 516. δὐΖθιιοί ἀ16 
Βραπηθηαβίθ ἀγδηγδί!56 6 γ ογΙοἸκο αησ πη οἸοθί ἀ16 βοῃδηβίθ 
(ο! ρθη! οι, ἄθη προ Π 10} πηνθγἀουῦθθηθη ἢ Ι ἀθηβίπη ἀ6 Γ᾽ 
ΘΓ πποηάθη, Κα]ίθη ΝΥ ΘΙ ΚΠ πο οι σασθη 6 Ὁ 1η5 Π6] 156 ΠΟ Γ 
χιι βοίζοη, Ναϑορίο]θιηοβ, 45 ΕἸ ΘΉθ11ἃ 561η65 γδίθνβ, 904 [ἴ,, 

ΘΘνΠηΐ 500 415 ΒΌΠη ἄο5. ΔΟΠ]]θιι5. 16 ἀπ} βοῖη οὔο- 

65 δήίοβρη, δῖ ἀν 5.6}|16 ΡΠΙΠοκίοίβ. Ζυποίριησ; δι 55 Γ 6] 
ἢδΐ ΘΓ, 815 ἃΠ| δύβίθη Ζιισα πιοἢ τ ΘΙ Π6Ι]Ποῖ, δ ΡὨΠ]οἰκίο 5 [,61- 
ἄδη Κοῖπο ϑοθ! ἃ, 5. 72. ΝΟΟΙ ποῦ ἀἤγθη τη ἄθη (οη- 
ΒΘ ΘηΖθη 561η65 ΕἸ ΘΟ Θη5. ἴῃ 616 ΡΙάηθ 465. Οἀγββθαβ πηά 
ποθ ἢ Πἀβαη σοηῖο, ἄρῃ ΑΡϑιοηΐθη 65. δυο Πρ]άβη 

10 Ἐ 
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510}. ππηίθγΖιογάβοη, ἢ ΝΟΟΡίοΙ]ΘΠΠΟ5. ὙΟΥΓ πΠΒΘ Αὐθθ 
ἄπγοῖ ἀϊθ νοη ἄθη [[πηϑδηάθη γᾶ50}} σοίγάογί Κη νικοιιης 
56 1η 65 ΟΠΡαΚίο 5. ζαη Ηρ] θη. ἀθνοιπθη ἀμ ρο ἢ ἀ16 ΑἸιββί μι. 
δι ΠοΟΙἀθηγα πὶ ἀπὰ τη} ἀθγ οὔςΠ]οπ6η Εὔσαπρ (192 ἢ.) "6- 
Καηηΐ, νου ]θαυρσηθὶ 6Ρ, τῇ Οάγβϑβθιβ Ζιὶ τιπ δ ϑἰἀϊζθη, 56] 68. 
ΔΗΘΘΌΟΥΘΠΘΩη Θογδάθηῃ δ΄ηη, 8]}6]ηὴ ΟΡ θοβϑίθῃίς ἄθη ζδιηρῖ Ζν]- 
Β0ῃ6η ἀ6ν διίϊπηηθ 465 ΠΘΥΖθη5 ὑπ (Θ᾽ ἄμββογη γον ΠΙοΒίηρ; 
δ᾽ άοκ οι. Πθη Ηδ855 ἀθγ Αἰγιάθη, ἀϊ6 ἤδο 6 ἀ65 Ηθεγθβθ πη155- 
Δο 6 η ἃ, Ψ}1}}} ο΄ 56ῖη σορθθπθβ δονί νο βίδα! Ἰὔβθη. Νορ- 
[Ο]ΘΠη085 ᾿ἰϑΐ δἷῆθ ἀθν ΠΙροηθν ραϊοϑίθη Ηρ! ἀθηροβίδ! θη ἀ65. 
[ΓΟ] Δ] ΒΘ ἤθη ϑΑΘΘΠ ΚΓ ΘΙ588. 

Ὁ ἀγβ858615 ἰδέ ἀδθὺ Κἰυαρθ, ἀυγοθδιιθ ργδκίίβομα Νίδηῃ, 
ἀΟΥ 561η Ζ16] δυΐ 8]|}6η ἀ4]}1η [Πγοηάθη ἥαρθη Ζιὶ δυο θη 
βίγοθί, 5. 1049 ἢΠφ{Ἶ. )65 Νϑορίο θη! 8. 8110 }} ̓ π ἴῃ πησθη δ }}- 
ΓΘ αἰσθηθ {μι58ὲ 8ὴ ΘΓ ΟΠ 6, οἴΐδηον ΤΠ αὶ ογκιᾶρὶ ὃν 90 [{᾿ 
τἶΐ ἀ6γ ον] ἀν γλῶσσα νογίδιιβο}!, χὰ μὰ θΘη, ἀἰθ 'π 8}16 
ῆορς ἀἄθὴ δῖορ ἄᾶνοι ἰνᾶσ6. Κοϊη δΥμ μου. 485 πιδῇ ἰπ' 
Β61Π6 Γ ῬΘΡβοη οἷη ΑὈΡΙΠἃ ἀ6ι᾽ Θορῃ]βίθη χι 2610 ἀ65 ΒΙΟ 6.8, 
ψ]ΘἀογΖιι θυ Κοηηθη φοοίδιθῦ παῖ. δοίη Αα[γοίθη ἰδὲ ἀδάμροῃ 
ΘοΡΘ ΒΕΓ Ρσί, 4455 61 νν 6158, ΡΒ] οΚίοί ὔππθ θ6ὶ βίην Ηδ]5- 
Βίαγ κοι θοῦ. ἀπγοὶ ὉΠ Ρουγθάϊησ 00} ἴῃ Βοϑιίζο ἀ65 
Βορθηβ ἀπγοὶ ἀονγαὶὶ σονοηπμθη ΜοΡίθη; βοάδηηῃ ἀδάᾳγο!, 
ἀ55 ΘΓ 510}ῃ}:. θαννυβϑὶ ἰδί, Ζθαβ᾽ Υ]Π]Θὴ. ζιιὴ Βοβίθη ἀθν 66- 
ΒΔ 16 1} ἀ6Γ ΔΟΠδο Γ᾽ διι5Ζι ΓΘ. δῖ η ζνγθοῖς ψιΡαὰ ΘΥΡΘΙΟΐ, 
ΘΠ 80 56 ῖη6 ΜΠΙ6] 5100 ποῦ 1η ἀἸοβοπ 116 θαυ ἤγΘη, 
5. 4911. Αἰοῖ ϑποῃ! ἢ δ᾽. δϑῖπ ΘΠ ΘΠ Δ 1565. γου Δῆγθη. σαθοι 
ῬΠΙΠοκΚίοι ἀπγοβ. ΒΟ ιηθᾶγο ἀγπαα σὰ ΓΘ ογροπ, 5. ὃ [ἴ- 
Εὔν ἀϊομίονιβομθ ζνθοκο ἰδὲ Οὐγββϑιθ οἱπθ ἄθδγαιιβ. Ὀγδθ0}- 
θᾶγο Ρεγβῦμ! ἢ κοὶὶ ἀατοῖ 416 ἄθη {Ππηϑίδη θη 80} ἀθῃπβδιηδ 
(αν αἰίογυγοῖίθ, πὴ ΡΠ] οκίοί ρα 6Ρ' Δ]]6Ρἀϊηθ5, ππὶ αἀἴ6 66- 
Ιογθη Ναίαγθη οἰπθβ Νθορίοϊθμημοβ ππᾶ ΡΠΙΠοΙκίΘ 65. ἀθϑίο τη 6 ἢ 1 
18 ΠΘΡΘη, 1 Θἷη ΠΩ] ΠΟΥ οσἰϊηβίσοβ [10] σ 6 5.6}}{, χζυχαδὶ δυο 
ἀν ἀγϑιηδίϊβο 8 Ζι58η) ἤδη Θ᾽ ἢ ΘΠ Θ᾽ ἔθγη βοΐηθ8 σόφισμα 
θδάϊηρία, 6] ἢ 65 γο νου γθὶη δῇ ΜΙβϑαθιίαηρ 465 πεῖσας 
Φιλοχτήτην λόγῳ δβορδιΐ νᾶγ. 

Π ΘΓ 98η2 βθίῃβμι ἤθη 510} αηἰογογάποηάθ ὦ οὗ (1072 1. 
ΜΙ Γὰ 815. νϑυιη [6] πἀ6ν ΒΟΓΔΙ ΠΟΙ οἰ σθη 0} πὰ’ {πᾷ πᾶν θηά 
ἀθγ ἄρῃ ΡΙ]Η]οκίοί ροϑίδιθίθη Βράθηκζοιί. ὅδοῖηθ ΕγΘο ΘΠ] ΙοΙ. 
θσοσθη Νρορίοϊοιηοβ. πἰπάθγί ἢ ᾿πάθββϑθῃ μἰοἢ , 8θῖη86 [[6}]- 
ποἰιηθπάθῃ δΥάπβοιθ [ἅν ῬὨΠοΚίοί, ἀοΓ φ θο. δοίη ἰθ  οἢΐ. 
ΟΙΓΘΟθᾶΓο.5. ΜΙΠ6Ιἃὰ σοννοηηθη ἢιδΐ, δι115Ζβρυθομθη. Μ|Ιΐ ἀθιη 
Τύυρο ὨἸ0Π} ροηδι θοκαπηΐ, νὰ ΟΥ [ᾧγ ἀϊ6 αἰ  οΊΒο 
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[ηἰθη!] θη ἀδϑίο ὈΥΔΙΙΟΠ ΠΆΓΟΙ ὑπ οΥΓ ΚᾶπΠη, ΟἾπο βοὴ Ζὰ 
γΘΡΒί 6116 ἢ, ΒΌΟΜΟΝΪ δοίη Ειηρῆηδαηρσθη [ἅν ΡΕΠ]οκΚίοί ἄμι55 6 1 
415. 810}} 416 ΑΒ] ΟΠ θη 56 π65 (θθιθίογβ [ὕγάθγη, --- 

4. θϑηβθιθθη ϑιο ΘΠ Δη 6] 6 δι 556 1. ἄθη ἀγοὶ ΘΓΌΒΒΘη 
Τγδδίκορη ΡὮΙΠΟΚΙ6 5, ΚΙθορποη, Απιρμοη, ΤΠ60- 
ἀοἰκίοϑ5 νοὴ ΡΉ856]15. ΥὙΙ6]] 611 5. 416 56}}}» Δυνθ μη ἄθ 

 ἘΡΖΒΙθησ 465 ΜΥΓ 5 61 ϑουυίαβ. χὰ Ὑ᾽γσ, Αθη. 8, 402 805 
οἰἴπθπ ἀἸ 656. ΠΙΟΠ ον σοϑοῃδρ . Αἀ0}} ἀ6. 5101]|50}6 ΚοΙῖ ΚΟ Ρ 
ἘΡΙΘΒΔΓΠΙΟΒ τηἃ δίγαςιϊ 5 γοη Αἰπθη ἀϊομίρίθη δἰπϑη (ὃ ε-- 
λοχτήτης, πάθη 516 ἀἴ68685. Β6] 166 ἰγᾶρίβοια δ} 6 ἰγανθϑί!- 
ἴδῃ: ϑιγαί 5. ΡΟΥΘ ΠΙ ΓΘ νη ΓΒ ΘΙ ]10}). 16 ΘΓ ΔΟΝ δοηϑβί 
{παᾶϊ, ἀδη ΕαΡΙΡΙ 468. 

Ποῦ ἈΠοίορ Π10 ΟΠ ΓγϑοϑίοΙη 5 ἰᾶ5 8η δἰπθπὶ Τάρσα 
4116 ἀγοὶ Ῥμμηοϊοῖα ἀ6Γ ἀγοὶ Μοιβίοῦ, ἄθγθη Καοϊμθη 6Γ ἄθῃ 
θη ΒΟ οἀθηθη γον Ζιιρ ΖαΖι Κοηηθη ννασί. ΕἸηϊσα Ηδυρίαππίον- 
50ῃϊοάοθ, ἀἴ6 οΓ' ἴῃ ἀογ Ογαίο 1.11 Θυνου μοί, νορθαηάθη πϊΐ 
ἄδθη ὕργισθη ΝΔΟΠΓΙ Οΐθη αηαἃ ΒΡιομβίάοικοη, Κἰάγθη θοῦ ἀ16 
ΑηΪαρο ἀθ5 Αθϑοἢ ] θ ϑοῃθη τιηἀ Εὐγρ᾽ ΘΙ βο θη ϑίάοκοθ οἱ ηἱ- 
ϑοΡπΆ556η διῇ. Π6Ὶ Υὐμηΐβο!θ ΤΊΔΡΊΚΟΙ Αὐἴ115. 5οποὶηΐ ἴῃ 
βϑῖπθηη βλιίϊοοίοία [,6ηλγυΐι8 510} δὴ Κοίπθη ἀ6γ δι ΘΟ ΒΟ Π 6 
ΙΟΠΙΟΡ. ΔΙ Ι550}} 16 55}10 ἢ}: σοἢ 8] 6 ἢ σι Δ )6η. 

Βοὶ ΑΘ ϑοθυ 5, ἀογ ἄθη Μγίμι5 πὶ οἰηίο βίθη θ6- 
ὨΔη46}1 Ὠδίί6, καπὶ Οἀγ55θ5. 4|}6 1] ἢ [,Θηηο08. ΥἹΘΙ ΘΙ ΟΠ 
165 ἴππ ΡᾺ]} 185 Αἰπθηθ ἴῃ ῬΓΟΪΟΡΙΙΒ 8ἃη., νν186 6Γ 561η6 [,]181 
δυβίχῃγθη 50116. Οἀγβϑθὰβ γὯ ΘΘΒΟΠΠ]ἀογ 415 δριμὺς χαὲ 
δόλιος, ὡς ἐν τοῖς τότε, πολὺ δὲ ἀπέχων τῆς νῦν χαχοη- 
ϑείας, νῖο Πίοη βᾶρί, ΡμΠοκίοι ογκαπηΐϊθ πδῸ ἢ} (6 Ἰδησθη 
Τγθπηηρ βθίηθη Εδιηά πο τθἢγ, ΠῸ ΟΠΟΡ ᾿εβίδηα 8118 
ΠΤ πη ΘΓ, νγϑίομθ ἀθηὴ ῬὨΙ]οΚίοι ογϑὲ 16 ἴῃ βϑίποῦ ΕἸηδά8 
Ππάθη ἀπά ἀθηθη ΟΡ βθῖηθ [,6] ἀπ θβ ἢ οΠ}16 οΡ ζᾶ], Οἀγϑ8- 
8615 ογοκί ἄθὴ πο 5 ΑΥσοθ ΑΠποθηἄθη ἀθτοἢ 616 ἘγΖᾷῃ- 
απο, ἀ455 Αρδιηθιηῃποη ἰοαΐ, ἀὰ8 Ηδοι νὸν ΤΓΟ]4 ἴαϑὶ σδηζΖ- 
το ἢ δαίσογι θη ἀπά Οαγϑβοιθ ΟΠ ΠΟ ἢ5Ὶ ἀπ Γσοσαηθ θη 
86ῖ. ΠΆΠΘΡ 861] 65 δὴ Ρμῃιοκίοί, τϊζ η80}}) ΓΤο]α χὰ ΘΘΠ ΘΗ, 
“͵Ὸ 586ῖη ἀθΡ δο δία ἤθη νναρίθ. ΑἸ] θη ΡὨΠοΚίοίβ ΑΡηθ]- 
ΘΠ ΥΥᾺΡ ἀ06}) Ζι1 φΓΌ55, 6 δίγαιιὶ δῖ 6 ἢ, 15. δῆ ΑηΪ4}} (6. 
Κυδηκῃοῖ ἄθη Θάγββοαβ ἤθη Βορθὴ ἴῃ ἃΪ6 Ηδηάε ῥυϊηρί, 
ΔΉ ΘΙ Π] 10]. ΘΥβο θη Βοῇοθη δὶ ΑΘϑΟ γ]}ὰ5 ἨΘΓΆΚΙ65, {πὶ 
ῬΒΠΠοκιοίβ ΕΠ 5 ἢ] 55. Ζὶ θΘϑ  ΠΠΊΘΗ. 

Νίδῃ Ὑϑυπηα οί, (85 Φιλοχτήτης ἐν Τροΐᾳ ἀπά Ἰλίου 
Πέρσις ναῖϊ ἀθπὶ οὐβίθῃ Πγᾶπια (“ήμνιοι ἢ (ιλοχτήτης) Ζὰ 
δἰποῦ ΤΥΠ]ΟΡῚΘ. γοροηϊοί σοθβ 6 5616η. [ἢ ΖΜ ΘΙ 6 ΠΓΔΙηΔ 
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νῦγαθ ἀδῆη ΡΔΙ1Ὶ5 γοὴ ῬΠ]οΚίοία. Ῥίθι! θη σοί! !] θη δθῖη, ἱπὶ 
ἀγι θη οὐϑί 510. ἀὰ8 Ογάκοὶ γο!!δίδηἀ᾽σ οὐ 1 Πάθθη, ἀδ55 
ΤΙο]ὰ ἀτιγο ἢ ἄρῃ Ηθγδ ΚΙ] οἰβοηθη Βοβθη ΘΟ ΡοΓ, νογάθη 5018. 
ΟΡ ΟΚΘ ΘΓ γᾶ ἀἴ6 Αηἰασο ἀθ5 ΕΓ] ρ1ἀ ΘΙ 5 θη ΡΠ Ι- 

Ἰοκίοῖ, θοῦ Ὁ]. 87, 2 πορϑὶ Μϑάθα, Ὠικίγβ ππὰ ἀθπὶ ϑαίγγ- 
ἀγαθὰ Θερισταί αιυσοί νι παγάθ. Επυρ 465. [1685 ἀἷθ ἴῃ 
(ον Πο]οποῖδ ὑπὰ βοηβί οἱϊ. νορθαηάθηθη Ἠφίάθη, Οἀγββθιβ 
πη Βιοιηράθβ, ὩΔῸὴ [θη Πη05 σοίθη; ἀοὁ0}) βρίθ!α ΠΙοιηθάθ5 
δἰη6 υπίογοθογάποίς ΒῸ]1]6, γρ]. ὅορ!. ΡὨ1]. 591 Πν ἴα Ρτο- 
Ιοῦ, ἄθγ, 6 445 σᾶηζθ ϑίϊοι, δὴ ρο] ]5ο θη ΒΘ χίθηθπ 
ΓΟΙῸ πᾶν, ουχᾶμ! Οάγϑβθιιθ, ἀ855. δι διι Πρ θποϑ᾽ Ογάκοὶ ἀϊθ 
Ὀπίογηθηηιηρ διιϑίθηγο: σοίγοβί. Δ Π6 Θ᾽ 510}. ἀθπὶ σοίἄγο!- 
ἰοίθῃ ίαημηθ, ἀὰ Αἰἴπθηθ ἢ τῇ Τιδιηθ. ογϑο θηθη 561 ππᾷ 
1ΠΠ| γΘΥΒΡΙΌΟΠ θη. ἢΔ06, βοῖηθ (ἀθϑίδ!ἑ ἀη8 ΒΘ 1 Π]Π16. Ζὶὶ γΡννΔη- 
ἄδθ]ηὴ ---, οἷ Ποιίηθιιβϑο 65 πη οΓ, πὰ ἀ16 ἀπ ΓΟ ΘΙ ΠΩ] 10 6 
γογδιυβδοίζαησ μοὶ ΑΘβοῦγ 5, 4455 ΡΕΙΠοΚίοι ἢ πος ογκθη- 
ΘΗ 50|1{6, Ζὶὶ τηθ θη. Οάγβϑθιιβ ἰἄρι ὨϊηΖιι, 6" θυ ΔΓ, ἀ855 
810} αἴθ γοη ἄθπι ΟΥ̓ΆΚΘΙ ἀαγο ΗθΙθηο5. ἀπ θνυ ἢ οίθη Ρηγγ- 
561 οἰηθ. (ρϑδηαίβομαϊί δῃ ῬΗ]οΚίοί δρροϑαηαΐ ἤάθθη. )ὰ 
{{ ΡΠ οΙκιοί, τη ΤΊ ΘΓ [6116 σα} πἀπὰ ἀγὸς Κυδηκιοῖί δἰ οηά 
Θηΐβί}}}}, ἃι15 ἀν ΠΟΠΙ]6, ορνο! Επνρ1 465 τὰ ροηα ἀϊομίοίρ, 
δἰ βραῖον ΠΕΡ, Αἰκίου, μὰ 06 ᾿π ἴῃ ἀοΓ ΕἸ ϑδιηκοῖῖ ἀδηη ππηὰ 
ὙΠ ΘΒΘΌΟΝ! πα 510} 561 ΠῸΙΡ ΔΗΘΘΠΟΠΊΠΊΘΗ. 

ὕθμθου ΡΙΠ]οΚΙοίβ. Φδηηηηθῦρθβία] } ουβογοοκοη ἤολ Οάγθ- 
56:15. ΠΟΟΙΙ]415 Αἰθθηθ τὑπὶ Βοιδίδηά 8Ὧἂῃ. Ρμμοκίοι ον τί, 
Οἀγϑϑθιιθ 561 Θἰ ΠῚ 46. Αοἰᾷθν νοῦ ΤΊΟ]ᾶ: ΘΓ Ιοσί δίγδοιιβ ἄθῃ 
Βορθη δῃ, ᾿ᾶ88ι ΔῈ ἂῦ, Ἰηάθιη Οάγϑϑβθιιβ νου οί, αἴθ ΑΟΠᾶρν, 
ἀ16 1 π]55 ἤδη 4610, ΠΙΟΠΓ Πα 61 Ζι Πᾶϑβθη δἰ Ρμιοϊείοι 
56 105. ἀργδάθ Θάγϑϑθιιβ, ἀθν Δ]}σϑιπθῖηθ ΠΘουυ θΡθ ον, 06 
δι οἢ. βίη Πρ] ὕοἱκ νουβοῃι! ἀο : ἀὰ 76 Π6 ἀθη Ραϊδιηθάθϑβ παρϑῖ 
ἄδϑϑθηῃ Εγοαηάθη νου ηϊο οί, 561 6 πο0}}) οἰ ἤοΚ! ἢ. ΡΒ Νδοις 
πη ΝΟ] ρηϊκοιηηθη. Κὺρ θι{6{ ῬΠΠΙΠοΚίοι, πὸ χὰν Ἀὔο ΚΘ ἢν 
ἴη ἀ16 Ηοιμηδίῃ ΡΘ ΠΟ Ζὰ δοίη : ΡὨΠ]οκΚίοι ἰδάθί μη ἤἐρθαη 10} 
6Ϊη, δ15 δῖ θθββεῦθ Ζοιίθη δοίη ἨΟΠ]6 τηϊΐ 1ππὶ Ζὶὶ {ποι θη. 

Νιιὰ {π ἀονΡ ΟΠοΡ γοῃ ] θη ηΐθρη δι, ἄθν δῖοι θηΐ- 
ΒΟΒΪάΙο!, 80. ἰδῆρο Φάῃγο ΠΙΠαΌΓΟΙ. ἄθη ΡΙΠ]οκΚίοί ποηΐ μ6- 
5.001 χὰ ᾿Δθ6η, -- Οἰθηθαν ψιθάονΡ Κὐὶκ ἀθθ. ΑΘΒΟΏΎ]Π8, 
16 τ ρΙ 465 ἴῃ ἀον ΕΙοκίρα ἀ16 βομθὶ θάγθη {Πηνν ΓΟ 6] -- 
ΠΟμΚοΙίθη. ἀονΡ ΟΠΟΘρΠ ρθη Κυϊϑιγῖ. Εδ βομϑίηΐ, ἀϊθ Αμκυμπί 
ογ ἰγΓο)] Δ} 56 ὀβδη  (50 8 Ὁ παΐὶ ἄθὰ ΟΠΟΡ θθνοσθη, 510} 
20} Ἠ}6 ἀ65 ΕἸΏΒΙ θα] 6 5. χὰ θοσθθθη. ἢΠὰ5 Αυϊίγοίθη (6 
(δβαπάϊθηῃ 98}} 211 οἰπθηὶ ἀγὼν λόγων Δηϊα55, ἄθη ΕπΡρΙ 465 
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τη οὐ βίδα] ΟΠ. ΒΟΡΘαἰβδηϊτοῖὶ ἀπὰ Κυηβὶ ἀσγο Προί γι Πδίίθ. 
Ὁῖς ΤΎΟΟΥ Βἰθίθη ϑδομᾶίζα πη ἀϊθ Ὠδομδίθη ΕΠγΘη, θᾳ. ἀ]6 
Ἠδονγβο δῖ, ἄρον ΤΡΟ]α, ψοηη ΡΠ Π]οΚίοὶ 5160} θθυνοθθῃ ἰᾶ556ῃ 
0116, ᾿πηθη 510ἢ ΔΏΖΙΙΒΟΙΠΙ6556ῃ. ἢ ὰ ΜΙ Οἀγββθι8 8616 
Μάβκθ ἃν, ἱπάθπι 6γ τηθίῃὶ αἰσχρὸν σιωπᾶν, βαρβάρους δ᾽ 
ἐᾶν λέγειν: ΒΟ ΟΠ ογ ΠΔἢΐ ΘΓ 510}: ἀθιῃ ῬὨῃμοϊίοί, ψᾶῃγοηὰ 
ἀἰο ΤΥΟΘΥ, ἀθηθῃ ἀϊ6 (ἀθγθιζί δι: σαρθη 561η6 ΒεΙ οἰ ἀῖσον 56} 
κι δίαίθη απ, χη Ζιγθυϑ ἢ  1ῃπῇ Ζαβοίζθῃ. ὙΥΔΠΡΘ ΟΠ ΘΙ ΠΟ Ὰ 
ννᾶγὰ Οάγβϑθιβ τη Κδιηρίο [ὧν 445 ὙΥΌΒΙ] ἀθν 1,.8ηἀ 5] αΐο ἀυγο ἢ 
ΒΙοΙ6 465 ππηίογϑιχί. 80. θοΐ 510} ἀ6ν γοῃ ΕὰΠρΡΙ465 50 σΌΓη 
Βϑημίχία ΔΏ]855, αἷ6 Μοίίνο ἴην εἱγαηιφιθ Ραγίθηι αρννᾶσθῃ Ζὰ 
ἰαββθῃ: ΠΙοη ΒΑρΊ: ἀνεύρισκε λόγων ἀφορμάς, χκαϑ' ἃς εἰς 
τἀναντία ἐπιχειρῶν εὐπττορώτατος καὶ παρ᾽ ὁντινοῦν ἱχα- 
γώτατος φαίνεται. ΒὔπγΘΠα γᾶν 68, 4855 ἀθδὺ 30 ἰδῆρθ γ8Γ- 
ΠΔΟΠΙϑϑισία δα δἰπιηδ] (6. ΖΑηΚαρΙοὶ ΖΜ ΘΙῸΡ ΥὐΙΚοῦ ψρά, 
γοη δῦ Π. ἀθηὶ μδᾶηρσί 16ἰχί 4485 ΒΟΒΊΟΚΒ8] ἀ65 Ηδογοβ Δ0, ἄθῃ 
561η6 [,Δηἀβ]θιΐθ τηΐ οἰηρὄγοηαον ΠΥ ΓΖ  ο61} νογβϑίοβϑθῃ 
᾿ιδίίθη, 8.8 6 [ἄν 1ῃγ Βοβίθβ δἰ θθϑογσσί ἀἄθὴ Αἰτᾶν (6. 
Ομ νγϑ6 δυίσοϑιοῃΐ ἢδίίθ. Ὦϊο Ναηηθ815 Κοιημηΐ βρᾶϊ, 861 516 
Κοχημηί, [π4 ΡΙΠ]οΚίοι, 50. ψῸ}} ὈοΡθο τρί σι Ηδ556 πηᾶ 
ΖιὉ ἤδοῖθ, σνοῖϑὶ ἀἋ00ἢ ἀϊ6 σοϊάθηθη Βερρα ἀ6γ Εριηθ δ: 
σορδθ 416 Τιοοκαησθη ἀθυβ θη θοκοη δι οἰ πη] 485 66- 
ΤᾺ ἢ} ἀοὺ γουυνδη ἀἰβοῃ ας πη ἀ16 «ἰία [1606 Ζιὶ 56! ηθη ϑἰδιηιη- 
Θθηοβϑθη, ἔθ ρριηρὶ ἄθπὶ Οὐἀγβϑθιβ, 416 Αιὐββοίζαηρ δ]5 
5Δ0Π6. ἀπιββουβίο. ΝΟ ἀδρΖιιβίθ! θη, ῬΒΠ]ο οί ορίονὶ. 561η6 
ΘρΟΙ ΙΒ Ιϑοῆθη Οοἰάβιία ἄθη ΥΟΠ]Ω 465 ἀδηζθη, [ο]οί 80] 
Ττο]ὰ ὑπὰ Αἰ δη6, βομοίηΐ 68, ὑῸ 1655 δὴ πάθ 465 δίζοκοϑβ 
Ἠδιηρ αηἀ 516. 

Ὀίοη 586} ΟΡΠΟΚΙΕΘ᾽ ΡμΙΠοκίος τη ἀϊ6 Μη 6 ΖΝ] ΒΟ] Θ ἢ 
ἄθη 465 ΑΘΒΟΠΎ]85 πηὰ Επρρί 465. πἀπὰ Ἰεσί {ΠπΠπὶ σεμνήν τινὰ 
καὶ μεγαλοτερεττῇ “τοίησιν Ἀεὶ. --- Πὰ ἀπ5θγῈ Τγαρῦάϊο Ὁ]. 92,9 
ϑροαϊομίοί ἰβί, 4]5 ΑἸκι θα 65. Και αἷῃ 94} ὙΟΤΠΘΡ 115. (6. 
γοΡΡδηπιην ΘΒΓΘΏΨΟΙΙ Ζαν οΚσοραΐθη ἀπ γοῸ ἢ ἄθη δοῃΐ Μοηδίθ 
γῸΥ Δι γιιηθ ἀη5615 δίζοκοθ δυο θηθη οἰδηζοηάθη 5160 
ἀδν δἰ μθηίβομθη Ὑ αἴθη Βοὶ Κυζκοβ ἀβιη γαιουΙΔπ46 ἀΐο νίοἢ- 
ιἰσϑίθη Πθηϑία δο]θιϑίοίὶ ἢδίίθ: 580 Ππαΐί ππᾶη 416 ΜΕ Ππη βϑιιηρ' 
Ζὰ θερυπάθη σϑϑαοὶ, ΒΟΡΠΟΚΙ6Β. 56 ὶ θ6Ὶ ἀον [466 ἀ6γ Ηδηά- 
πὰρ ἀπὰ ον Ἡδιιρίρογβοη ἀθγβοθθη νοὴ ἀ6ν Βοζιθμιησ διιΐ 
ΑἸΚΙΡΙ 65 ἀπγομάγαησθη σϑύνθϑθη; ἴῃ ΝἝΟρίο] Θπ105 σ]δυθΐ Ἰηδῃ 
ἄθη ΤἬὭΓΡΑΒΘΥθιΪο5. ]ΘἀθγΖιυκθηηθη. ἤδθοη αἰ6 ΔιΠ θη 56 ἢ 
ΖυΒοΠδ ν ἀΪ686. ἀπὰ δηάογο Βοχῦσο ἴῃ (6 ϑορΠοΟΚΙ ΙΒ ΟΠ ἢ 
Τιαρδαϊο σοίαηάοη, ΠδθΘη 516 ἀϊ6 ἀθιῃ ΠΙΟΠίον πηίουρο! οοΐθ 
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ΑΡΒΙΟΒΐ,,, 416. 50 ΘΙ ΘΟ ΚΟΙΙΏΘη6 Πρ ΘΏΡΟΙΙΚ 561- 
ΠΟΙ Ζοιίσθῃοβ56} ἴῃ ΠΓ6Υ ἀ8ἃ59 ΟΠ] ἀθ5 ἀδῆζθῃ 
ὉΠ ΘΥΘΡΡοπάθη Ια ρ ἀδιζιυβίθ! ! θη, Ζιφ] ἢ 
ΔΡΌΘΙ ἄθ ΝΜιΙβδίγδι θη, 485 ΘΓ ἃ15 1ἢγ6 ποϊῃνοπάϊρθο 
ΕΟ]Ρ6 ογκθῆηθη ἰἃ55ΐ, Ζὰ θα ρθη θη," --- ἀυγοΠβοῃδαΐ: 
50 5ἰὕϑϑ[ ἀ0601) ἀἴ6 Αυῇδθθυηρ 465 ΠυΔΙη85. 8415. θ' 685. 86 56}}08- 
86η6η Κιμπδίνου κοϑ Ὠἰγσθηὰ δυΐ δον] σΚοίθη, ἀ16 ἀθη Ετ- 
ΚΙᾶγον ποι Πϊρίθη, θ6ὶ ἀθὺ Αὐβιθσαηρ δα ΔΌ556Ρη4}0 ἀ65 Μγίῃιβ 
᾿Ιορθηαα ὙοΡῃ δ] 1556. 56 1η Αυρϑηιηθκ χὰ τι οηΐθη πη ἀδάθγος 
ἄθη γοίηθη θηιδ5 ἀοΓ Καμδίβοῃδρίιυηρ Ζι βἰὔγοη ὑπὰ δῖ 
Νοροηάϊηρο ΔΡΖ ! ΘΉΚθη. --- 

Π16 ΒΟ]]θη ΓΘ ΠΠΙΘΡ 416 ἀγοὶ ΘΟ ΔιΒΡ1616}" 50 γϑ- 
{Π6 1}, 4885 ἀδ Ῥγοίδροηϊδίθῃ ῬΠΠοΚίοίθβ, ἄθη Ὠθαυΐογᾶρο- 
ηἰβίθη Νβορίο]θμηοβ, θη Τυϊδσοηϊδίθη Οάγδβθιιβ, ἀθν Επηρο- 
ΓῸ5 ὑπὰ ΠΘΙΆΚΙ65. Ζαῇ6]. 
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ΧΟΡΟΣ. 
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ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 

ἭΡΑΚΛΗΣ. 



ΦΙΜΟΚΊΤΉΤΟΣ. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
ἾΑ . ΝΡ ΎΝΥ τ - , ’ 

χτὴ μὲν ἠδὲ τῆς περιρρύτου χϑονός, 
,ὔ »-»ΣοὋ 27 3227 5. , 

“ήμνου, βροτοῖς ἀστειπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη, 
ΒΡ. γ 3 ’ Νὴ ς ’ 
ἔνϑ', α χρατίστου ττατρὸς Ελλήνων τραφείς, 
᾿Αχιλλέως παῖ Νεοπτόλεμε, τὸν ΠΤηλιᾷ 

Ποίαντος υἱὸν ἐξέϑηχ᾽ ἐγώ ποτε, 
" ΘΝ 5.3} - 2 ’ ε 

ταχϑεὶς τοῦ ξἕρδειν τῶν ἀνασσόντων ὕστο, 

γόσῳ χαταστάζοντα διαβόρῳ πόδα" 
Ὁ 1 γὴ ρα. ΡΥ ἈΞ 
ὁ᾽᾽ οὔτε λοιβῆς ἥμιν οὔτε ϑυμάτων 

1. θῖ6. Καβιίο ἰδ ἴθ, ἀἷδ 
Ἠδ ἢ] ἀΡ 6. πιὔδϑθῃ Ὑ ἡπἢ 5ΠΟΠΘη. 
θ)ὰ5 ἄυστοι μέν ἀπρεκάπάϊριθ ϑ8α.2- 
ΒΙΙοὰ ἴῃ ΔΠάΘΡΟΓΡ ΒΌΡΙΙ 151. ΑΘ650}. 
Ῥγοπι. 1 Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν 
ἥκομεν πέδον, Σχύϑην ἐς οἶμον, 
ἄβροτον εἰς ἐρημίαν" Ἥφαιστε, 
σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολάς. 

2. 0. Ὁ. 39: χῶρος ἄϑικτος οὐδ᾽ 
οἰχητός. ϑοῖοη ἀονὺ Ἠομιθρίβοι θη 
ΘΙΉΓ ΘΙ νόρθη νὰ [6 ΠῸΡ ἄϊθ56 
Καβίθ ἀπρθοννοθπῦ ροπαπηΐ, ννᾶϊι- 
γοπὰ ῬΡμηΠοκίοι 221 ἀϊθ [π86] ἄβοι- 
μβαυρὺ [ἅν οὐκ οἰχουμένη Βαϊίθῃ 
ἸΤηυδβίθ. 

8. ἀοο ναῖθυϑ ὀΡΖοβ θη, 465- 
56η δοίη, ψῖο γεγώς, φύς, βλα- 
στών, φυτευϑείς τίνος, 1284. Αηϊ. 
98. 144. 800. ΤΙδοῖ. 40]. 
1924. 

4. Νεοπτόλεμε νἱθ}51}}}18, 
241. 

ψ 16 
50 νι ἀσγοὶ ἰοἶθος ἈΠ 560}}]ἃ- 

0.(. 

θη ἄδ5 ε 45 εο ἴῃ ψεοσσός, νεο- 
λαία, νεοχμός οἰπ5}}0 16. 

θ. Οάγββθυβ, ἀθν ἄθμι Νοορίοϊο- 
105 ἀυγο! ἀϊθ ΘΡΘαν 0}16 Αηροάθ 
8. (νρ}. ΕἸ. 1. 0.. Ἀ. 1) ΒΘ ϑομιθιομοὶι, 
Ροπιουκὺ δυβαγοκ! οι, ἀᾶ55 6 ἵπὶ 
Αὐυϊίγαρο ἀον ΠΘοΡ ΠΡΟ σφ μδπά 6] 
(ν8}]. 925. 1144), ἀὰ55 6 ἄδθη Αυϊ- 
ἰγρᾶϑ Ὑ1Π1Ὸ γο ] Ζορθη ὑπ ἀἃ55 αϊ6 
Αὐυδβδοίζαηρ, ἀπο ΡΠ Πρ] ῦ86. Εὔοκ- 
βἰοιίθη φορθοίθη σθννθϑθη, 5. 1052. 

- Δ δτῦ: κάρα στάζων ἱδρῶτι. 
Υ6]. 829. 216 νόσος διάβορος, 
ψῚῈ 81 ἀδηφάγος, Τράοῖ. 1085 
ἡ τάλαινα διάβορος νόσος. Βεῖ 
ΑΘΒΟΙΎ]05 πᾶηπίο ΡΙ]οΚίθι βοὶπ [μοὶ- 
ἄθη φαγέδαιναν, ἥ μου σάρκας 
ἐσϑίει ποδός. 

8. Τναᾶμκ - ὑπὰ Βγαπάορίον οἵϊ 
νορθυπάθη, νἱο 1038 αἴϑειν ἱερά 
πὰ σπένδειν : 1]. 9, 800 «λοιβῇ τε 
κνίσσῃ τε παρατρωπῶσ ἄνϑρωποι 
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παρῆν ἑχήλοις προςϑιγεῖν, ἀλλ᾽ ἀγρίαις 
τουχατεῖχ ἀεὶ πτᾶν στρατόπεδον δυςφημίαις, 
βοῶν, στενάζων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 
λέγειν; ἀχμὴ γὰρ οὗ μαχρῶν ἡμῖν λόγων, 

᾿ ν ’ 3 εἹ - 3 ν - 
μὴ καὶ μάϑη μ᾽ ἥκοντα, χἀχχέω τὸ πᾶν 
σόφισμα, τῷ νιν αὐτίχ᾽ αἱρήσειν δοχῶ. 
2 : ἀπ αῦ "} 2 ᾿ Ν , 3 ς - 18 ἀλλ᾽ ἔργον δὴ σὸν τὰ λοίφ ὑπηρετεῖν, 
σκοτιεῖν 8᾽, ὅπου ᾽στ᾽ ἐνταῦϑα δίστομος πέτρα 

»Ω} ΡΣ ὡδί , Ἁ ζη - 

τοιάδ᾽, ἵν ἐν ψύχει μὲν ἡλίου διπλῆ 
’ 2 , ΒῚ ἤ 3. - ἢ 

σιάρεστιν ἔνϑάχησις, ἐν ϑέρει δ᾽ ὕπνον 
δι ἀμφιτρῆτος αὐλίου πέμτπεει πνοή. 

20βαιὸν δ᾽ ἔνερϑεν ἐξ ἀριστερᾶς τάχ᾽ ἂν 
ἴδοις ποτὸν χρηναῖον, εἴχτερ ἐστὶ σῶν. 
[ ν - ’ 2 7) ) 2 -7 

ἃ μοι προςελϑὼν σῖγα σήμαιν. εἰτ ἐχεῖ, 
- Ν 3. ἃ ’ 2 οι ΘΛ Ὁ}. »"- 

χῶρον πρὸς αὐτὸν τόνδὲ γ, εἴτ ἀλλῃ κυρεῖ, 
ὡς τἀπίλοιπα τῶν λόγων σὺ μὲν χλύῃς, 
2 Ν Ἁ ’ Ν 2. 5 2 “ 27 

25 ἐγὼ δὲ φράζω, κοινὰ ὃ ἐξ ἀμφοῖν ἴῃ. 

ϑεούς. Βοίη Τῆδπαῖος οὔτ᾽ ἂν τί 
ϑύων οὔτ᾽ ἐπισπένδων ἄνοις Ἀ650}!. 
ΝΙΟ))6. 

12. ΝΕ]. Αἱ. 811. 
18. θᾶ ῖῖ Θ᾽ ποι ΖΡ] Θ᾽ 6} 

(πὰ ἀΐοβοη ΕᾺ]10) οὐδ θα... .. 
Βεὶ ΝΥ αγπυηρδπ πηᾶ Βο[ἀνομ ρθη 
ἀγύοκι χκαΐ ἀδ5 τὴ ἀδπὶ νον ρηΐθη 
οὔθν Βορομίθίθη ΕᾺ116 51 μονα Εἴη- 
ἰγθῖθῃ 465 ΝΔΟΒΙΠ6115 οάθν ἀν δι Ρα [8 
805, ν»]Θ ΠΪΟΡ χαΐ 5. ν. ἃ. ἡμῶν 
μαχροὺς λόγους λεγόντων ἰδι. ἢ. 
10, 809: νόστου. δὴ μνῆσαι, μὴ 
χαὶ πεφοβημένος ἔλθῃς. ΔΕ, 40. 
Δηϊ, 280. Δοβη οΝ ἕνα, ὡς, ὅπως 

καί, νΒ]. 594. 
18. ἐχχέω, ρθν'αηι, ΤΊ θορι. 

109 ἢν ἕν ἁμάρτῃς, Τῶν πρόσϑεν 
πάντων ἐχχέχυται φιλότης. 

10. 16 Βοβομγοῖθαηρ ἀθν ΠΟΙ] 6 
τι οι Ὁ ἀγββθβ 5001 850 οἷη, ἀὰ 55 
ϑ6ῖη6. ΕἼ ΡΒΟΓ Ί ΟΠ ΟῚ ἴῃ ἀν ΝΥ 8} 
ἀογβοῖροη. μουν ον, ἱπάρσμι Ρ]ν- 
Ἰοκίοῦ τὰ ὙΥ Ιου" ἴθ ἀθν Μογρθη- 
πἀπηα ΑἸ Θη ἀβοηηθ οἴπθη βοπηΐρθη 5102 
(11 ἡλίου διπλῆ ἔνϑ.), τὰ δοιλιηον 

461 Καμ]απρ πᾶ) 6 ἀπἃ Ο 6 ]]νν 5561" 
ἴῃ ἀον Νᾶδπο 56]. Απάθῦδ ΚΙ πρὶ Ρἢ]- 
Ἰοκιίθῦβ ΟΠ ἀοΡαπρς 1082. 1450. -- 
δίστομος πέτρα, ψΐο 159 οἶκος 
ἀμφίϑυρος πετρίνης χοίτης. 952 
σχῆμα πέτρας δίπυλον. 

20. βαιὸν ποτὸν κρ. δΒοϊιογί 
ΖΔ 6: ἄθπη οὔϑὶ 850 δυκὶᾶρὶ 
50} ἀν Ζυβαὶζ εἴπερ ἐστὶ σῶν. 
ΠΠπΐθη ΠἰπΚ5., δὰ ἄθμῃι Β'.556 465 "6- 
Ζοἰομποίθη ΕΘ Ιβθησ, ννῖρδὺ ἀὰ ἀλη 
γγ0Ὸ}}} οἷπθ Κἰοῖθμθ Θ.6116. ϑρυΐηρθι 
56] 16η. 

Δ]. ξἠὐπερ ἔστι, αἰ  ,  ΝΉΡΩ 
νυ] Δ η 50 6 Βοάθη οἷν 510} ἃηάονι 
πΠ4 ἀλῃο" ἀὰς οὐννᾶῖσο ν υβο ιν η- 
ἄθη ἄγ Ο16}16 ἀον ΤΙἀθημ ἃς ἀ65 
ΕΘ 56 ἢ 5 πῖον νἀ ΘΟ ΒΡΓ ΘΟ θη νυ ἄρ άθ, 

22. [πάδιη Θά. πδοῖι ΒΟϑο οἰ θα Πρ; 
4" [ωοοα] ἄν ἃυῦ 16 Ζυγάοκρομι, 
᾿ιδῖϑϑὶ δ’ ἄθη ΝΘοριο]θιηο5 [656 
μη δηϑίοι ρθη Ζαβο θη, 0" αἀἷδ Ρ6- 
Β0ΠΓΘθοπθη [ωοοα] ἅϊοα (δ) ἄονῖ 
Π8 0} ΘΡθη ἀΐθβ6 1 Ἀϊομ απ; μη 116- 
θη οὐδν ἴοι. ϑι1αι ἔχει ταῖν Ηογ- 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
2 2 - 3 δ) Ν ’ 

ἄναξ Οδυσσεῦ, τοὔργον οὐ μαχρὰν λέγεις. 
δοχῶ γὰρ οἷον εἶπας ἄντρον εἰςορᾶν. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
" ὌΝ ᾿ς 2 Ν » -- 

ἄνωϑεν, ἢ κάτωϑεν; οὐ γὰρ ἕνγννοώ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τόδ᾽ ἐξύπερϑε" καὶ στίβου γ᾽ οὐδεὶς χτύπος. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

ε »» ὯΝ 4 3 “ 

ὅρα, χαϑ' ὕπνον μὴ χαταυλισϑεὶς κυρῇ. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ς - Ν 2 3 , , 

ὁρῶ χενὴν οἴχησιν, ἀνθρώπων δίχα. 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

2 ΡῚ 7) "] ’ 3 ’ 3 « 

οὐδ᾽ ἔνδον οἰχοποιὸς ἐστί τις τρυφῇ; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

στειτττή γε φυλλὰς ὡς ἐναυλίζοντί τῳ. 

πιᾶπη ἐκεῖ. Αὐῇ πρός οτέηι ἀροιι5. 
νυῖγκι προςελϑών οἷῃ. 

20. οὐ μακρ ἄν, δι] οι ἀπόν, 
ἃἀ. ᾿ν. οὐ μαχροῦ πόνου δεόμενον. 
0. Ο. ὅδ0 ἐν βραχεῖ τήνδε μ' ἐξαι- 
τεῖ χάρω, σι; ἐν βραχεῖ οὖσαν, 
βραχεῖαν. Ἐ]. 61 ῥῆμα σὺν κέρδει. 
Αθβοι, Αξ. 1059 τοὔργον οὐχ ἑχὰς 
τόδε. 80. ννοράθῃ ἃ ἄγχε υπὰ 
ἐγγύς θεῖ Ὀιομίθρη. οἵν δά ]θειῖν 50} 
ΒοΡγδαοιῦ, χὰ Αμϊ. 4. 

29. ΗΘ’ οὔ θη (τόδε) 56} 6 
ἴον ἀϊο ΠΟΒ[6, ἀπά οθοποίῃ 
15 Κοίη αονἄπϑο ἢ Θἰπ 68 
Εαϑϑιγιιῖο 5 (201), 850 4855 4 
βοίσοϑδυ πορδηϊροίθη Καπηβί. Νϑορ- 
ΤΟ]θμο5 ΒΟΓ Οὐ ὑ σαογϑῖ, ἀδπη δαυῖ 
Οἀγββθυβ᾽ νου ΒΟ} 156 Αὐβοράθριῃς; 
ΒΙΙΟΚι Γ᾽ δυο ἴῃ ἀΐοὸ ΗδΠ]6 πϊη- 
οἴη, ὁ» πῖοῃὶ οὔννα ΡΠ οΚιίθὶ 5] [6.ἄ 
(ϑομ]θομίοσο Οὐδ] θη τύπος, ραρθπ 
ἄθη Ζυβδιηθηδηρ. ΑΡΘΡ ΔθοΪι 
χτύπος φδουϊρι πίοι σϑομὶ, ἀλ πιὰπ 
πὰ θη ἀθάδηκθη ορυναγιοὶ κἀστὶν 
οὐδεὶς (οάεν χκἀστί πού γ᾽ οὐχ) 
ἔντοπος. 
οὔδει τύπος. ̓  

80. ὅρα, μὴ -- κυρῇ, πὰ ΕἸ. 580. 
91. ἀνθοώπων δίχα μἱνὰ 

Βερεκ χαὶ στίβου ᾽στὶ 

2} Νογνο ςἰἄπαϊραπρ πἰηζαροίαρε, 
ΜῈ} 65. δῖον. χαυηβᾷοὶ δῦ ἀπὶ Θἰπθ ἢ 
ἀγίηποη ΒοΠηἀΠ1Ιοἴθη ΒΟ νΟ 6" 8 η- 
ἀἄθ], ἀάαγαιῦΐ ἀΡὸΡ ἅὰοῖ νοη ἄθιῃ 
ἀὰ5 Βοννομηίνν ρθη ὕρουμδυρὶ "6- 
νυν οβοπάρη ἢδυβρογᾶϊῃ αἷς θά 151. 
Ὑ6].. σὰ Αἱ. 464. ΕΒ]. 86. 

92. ήδη πδοὶι ἀδν δονν ΟΠ μ] 1 θα 
μα. Οάγϑδθιιδ Π80}}. ἀδὺ ὁ ἰχοπου- 
ὃς τροφή [ἴτὰρὶ, ἃ. ". οηιη ὖς 
υἱοί αρραγαΐξδηιθ, 410 
ααἀ᾽᾿ υἱέατι επδίοηπέαπααπηπε 
ΟΡιι5 65, 50 Ρο[γοιηάοὶ 68, ἀἃ55 
ἀϊὸ Απίννονῦ. πίοι ἐδ θηϊμᾶ!, ννᾶβ 
Δι} τροφή 510} θοτῦρθ. ΠΡ ἰδὲ 
πιὶῦ ΥΘΙΟΚΟΡ τρυφή ΘΘβομΡΊοΡ πα, 
ἃ ἢ. (δῖα νὰ χυδονντ ο υδϑδ 
Ηδμ16 Ζὰν Μοπβομβθηνο}- 
πὰπρ πδοιῦ. 6 Αὐυδάγυοκ ἰδὲ 
ἰγοηΐβο, νῖθ. 81 ϑησαύρισμα, 
56 156 ΡΡθυῖο 56Π. (Ὀ᾿πάοτ ἢ τηϊξ 
ΒεΡΕκ ἔστ᾽ ἐπιστροφή, νΜ616}165 
ΑΘΒΟΙΎ]05. ἱπὶ δ΄ηη6. νΟὴ διατριβή, 
δίαιτα δουγασοιῦ. ΗΘ ἰδὲ ἀθν 
Αὐδάγιοκ ὑπραββθηᾶ, νῖθ ἀϊθ Απηί- 
ννοσῦ χορ.) 

99. πατουμένη, ὡς χοιμωμένου 
ἐπ᾿ αὐτῇ τινος. 8610]. Χαμαὲ 
στρωτή Ἐϑίαι, 

90 
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ΟΔΥΣΣΈΥΣ. 
Α », , ’ὔ ς ’ 

τὰ δ᾽ αλλ ἔρημα, χοὐδέν ἐσϑ' ὑπόστεγον; 

ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΣ. 

86 αὐτόξυλόν γ᾽ ἔχπωμα, φλαυρουργοῦ τινὸς 
τεχγήματ᾽ ἀνδρὸς, καὶ πυρεῖ ὁμοῦ τάδε. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

χείνου τὸ ϑησαύρισμα σημαίνεις τόδε. 
ΝΕΟΠΉΤΟΛΕΜΟΣ. 

δι ον Κα ᾿ -- ἌΣ , 

ἐοὺ ἰου" καὶ ταῦτα γ ἀλλὰ ϑαάλπσέεται 
δάχη, βαρείας του νοσηλείας πλέα. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

40 ἁνὴρ χατοιχεῖ τοὐςδε τοὺς τόπους σαφῶς. 
χᾶστ᾽ οὐχ ἕχάς που. πῶς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνὴρ 
κῶλον παλαιᾷ χηρὲὶ προςβαίη μαχράν; 
ἀλλ᾽ ἢ ̓ πὶ φορβῆς νόστον ἐξξελήλυϑεν, 
ὉΝ , » ’ Ψ , 

ἢ φυλλον δἰ τι νώδυνον χατοιδὲ που. 
Δτὸν οὖν παρόντα πέμψον εἰς κατασκοπήν, 
μὴ καὶ λάϑη μὲ προςπεσών' ὡς μᾶλλον ἂν 
[“ἱ ’ 2 13 Ν ’ 39 ’ ὃ » 

ἑλοιτὸ μ' ἢ τοὺς πάντας -Αργείους λαβεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἔρχεταί τε, χαὶ φυλάξεται στίβος. 
σὺ δ᾽ εἴ τι χρήζεις, φράζε δευτέρῳ λόγῳ. 

90. Πεν ΡΙυν. τεχνήματαλποθὶ 
Ὦ16 1" ἀἄὰ5 ΑΘΡΏ] ΘΟ 6. Κρ]. Ἠδβιοά. 
ϑοαν. 912 τρίπος, χλυτὰ ἕργα πε- 
ρίφρονος Ἡφαίστοιο. ἹΠΠ 15 124 
χουσός, ἀγλαὰ δῶρα. Μίνῃ. θη. 
ὅ, 899 οἰέροιηι, Τ)ιανηιαογιῖς α7 168. 
Ό6ΡθνΡ ἀϊὸ πυρεῖα 296. 

95... ἄλλα, ἃπάονογϑοῖ ϑ 
ΠΟΘΙ, δ 0556) ἦθπθη ἀδροπδιάπαθῃ. 
γι ἤομι. ἅμα τῇγε καὶ ἀμφίπο- 
λοι κίον ἄλλαι. ΥΕΙ]. Αἱ. 510. 
42. προςβαίη, πᾶμ!οῖι πρὸς 

τόπον τινά. 
48. 7 υἱαηι, χα υἱοίμηι ψμαθ- 

γ 79, 80 δοηίμϊ ννῖο γόστος οἴχου, 

πλοῦς πόντου, υἱα γον» ἴδ. γε]. 162. 
44. ἢ ἐπὶ νόστον φύλλου (βο- 

τανης), εἴ τι νώδυνον χάτοιδέ που. 
45. Εἰ πιθοῦ ἄρῃ ϑεράπων, ΟΠ 

νγ ΘΙ ομ θη ΚύπΙρο πίον δα ιροίοπ, 5. 
ἷκὰ ΑΙ. 1104. 

40. καί, ψϑῆη ΜῈ" ἀἰθ5 νου βᾶυ- 
ἸΏ, 5. Ζὶ 119. 

41. ἕλοιτ᾽ ἔμ᾽ στὰ ον θη ἰδὲ 
Ὠΐἰοιν ποι μῖρ: οοθέ οηΐηι ορροϑῖ- 
ἐΐογιθ5 υαἰάδ αηιθηΐ (σῬαθοΐ, ἐαηιθη 
ὅθγι6 ἐδηθγιαζιίγυ, δὲ αρογεμηι 65, 
εἶθ χίο 567,10 51, δαθρίδϑίηιθ ρ70- 
ποπῖοη θποἰἑἐϊοιην 7.668, ὁ}- 
γροδίζογιθηι απέθην ἐπι αἰΐθγ"α ἕαγι- 
ἔμ ρα» δογιίδ)ιϊαθ ἢονρῖ. δὲο ἐπ 
{ϊ]ο Ποηιορὶ ἤ μὶ ἀνάειρ᾽, ἢ ἐγὼ 
σέ.“ Η 6 Γαι ἃ ΠΗ. 

48. ἔρχεται, ὃ παρών. -- φυ- 
λάξεται, ἐν φυλαχῇ ἔσται. ΚΝ Εὶ. 
808 ξενώσεται. 

49. Πὲν ϑρᾷμον ἰδὲ δι} ἄρῃ πρό- 
τερος λόγος οπἰβαπαᾶί. Ὑ6]. 24. 
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ΠῸἙἤ μερλή ρτο ἡ 

᾿Αχιλλέως παῖ, δεῖ σ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐλήλυϑας 

γενναῖον εἶναι, μὴ μόνον τῷ σώματι, 
ἀλλ ἤν τι χαινὸν, ὧν πρὶν οὐχ ἀκήκοας, 
χκλύῃς, ὑπουργεῖν, ὡς ὑπηρέτης πάρει. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
’ -Ψ,,) »} 

τι δῆτ᾽ ἄνωγας; 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

τὴν Φιλοχτήτου σε δεῖ 
Ἀ σ' ’ὔ ΒῚ ’ , ψυχὴν ὅπως λόγοισιν ἐχκλέψεις λέγων. 

ὅταν ο᾽ ἐρωτᾷ, τίς τε καὶ πόϑεν πάρει, 

λέγειν, ᾿Αχιλλέως παῖς" τόδ᾽ οὐχὶ κλεπτέον" 
πλεῖς δ᾽ ὡς πρὸς οἶκον, ἐχλιστὼν τὸ ναυτιχὸν 

,’ »..} -ῳ 7] , ’ ’ὔ 

στράτευμ᾽ ᾿“Ιχαιῶν, ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα, 
« ᾿] γ - ,’ ΡῚ 7 - 

οἵ σ᾽ ἐν λιταῖς στείλαντες ἐξ οἴκων μολεῖν, 
, Ρ) Ρ) Ὑῶμν τ 3 ὔ 

μόνην ἔχοντες τῆν ἅλωσιν ἴλιου, 
οὐχ ἠξίωσαν τῶν ᾿Αχιλλείων δττλων 

ἐλθόντι δοῦναι χυρίως αἰτουμένῳ, 

50. Επ6 Ὁάγϑδβθιβ. ἄθπὴ ἈΘΒΙΠ]6ὰ5- 
ΘΌΝΠΘ --- νβ]. 4. 96. --- 5οἴη Αηβὶη- 
πθῃ Ζὰ οὐ ἵποη νναρὶ, θαὰΐὺ 6 πιϊὶ 
δἰ] σοιπθίπθη ΜΙ δμπυπροη νον. Υδὶ. 
6. 16. 

51. τῷ σώματι, νοηπ οἰννᾶ 
ὅδοννα!ῖ πδτμὶβ νυῖρα. 

ζω ἢ, ᾿, ὧν πρὶν οὐκ ἀκ., τουτ- 
ἔστι καινόν τι, ν8}. δὰ ΕἸ. 391. 

58. Ὺεῖ. 9. 

4. ὕεθον δεῖ σε ὅπως πὰ Αἰ. 
550. 

δῦ. Μοίς ογαϊϊογιῖδιι5 {αϊϊας 
Ὁρογ οί, παῦῦῶαη8δ. δὰ 65 ἴῃ ἃε6- 
δοηϑαίζο σὰ ὙΥΙΡΚΙΙΟΙΚοὶς δυΐ νοτ- 
5.6 110Ὸ Βοάθη δπκοιμηῖ, 50 τυῖρά 
ζι ἐχχλέψεις συπἄοϊιοι ᾿λόγοισιν, 
ἄδηπ πδο ἃ Ρ]10}} λέγων (αὐτούς) 
μπΖιβο[ὔρι. 0. 6. 1028 πάντες ὁρ- 
ϑίας ἔστησαν τρίχας φόβῳ δεί- 
σαντες. Το. 115 ἐχπηδᾷ φόβῳ 
ταρβοῦσα. ΡιΙαῦ. μ6θ68: 888 5 ὅσα 
λόγῳ καὶ ὅσα ἔργῳ περὶ ϑεοὺς 
ὑβρίζει λέγων ἢ πράττων. ΜΙ. 

1109 υπὰ σὺ ΕἸ. 47 ἄγγελλε δ᾽ 
ὅρχῳ προςτιϑείς. 

ὅ0. ΑυΓ τές αδπίνγονίοί δ7, πόϑεν 
58. γῈΙ. ἀὰ5 ΗοιποΡίβοια τίς πό- 
ϑὲν εἰς ἀνδρῶν; απίοπ 220, Ζὰ 
0. ἃ 208: 

ὅ8. πλεῖς, πᾶ. λέγειν ὅ ὅτι. 
ὡς πρὸς οἶχον, ημαεὶ ἀοπιλέπι. 

ὅ9. ἐχϑήρας, τοὺς ᾿Ἡχαιούς, 
ηδοιάθη ἀὰ οἰπθη ἰἰοἤδπη 
Η8455 βόβθη 516 ροίαπϑι. Ὑ6], 
221. 809. 808β. Κνῦρεον Ογδιηπι. 
ὅν, ον κΑΝ, ἔς 

00. ἐν λιταῖς, ἱτὐνν 6156. 
61. ΚρΙ. 3431. ὰ 516 πὰ 

50 απ Ὁ. 3 Ὺ 6 ἢ ΚΝ 
62. ϑίαιϊῃ 65. βιϑνν μη] ]} ἤθη οὐκ 

ἠξίωσάν σε τῶν ὅπλων οὐδ᾽ οὐκ 
ηξ. σοι δοῦναι τὰ ὅπλα ὈϊαΘὺ ἀδΡ 
ὉΊΟΠ ΟΡ οἰπθ ἃὰ5 6] θη ΝΥ πάπποι 
δΘΙ 50} 16 ΡΟΘ ΒΟ μο 8, γονθίπάσπρ, 
νΕΙ. 81. ΕἸ. 1271 μή μ᾽ ἀποστε- 
θήσῃς τῶν σῶν προσώπων ἡδονὰν 
᾿δκλιωροί ταν ὙΕΙ͂Σ σὰ 1Ε]... 8... ΑἸηῦς 
490 
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» 3" ἀλλ αὔτ᾽ ᾿Οδυσσεῖ παρέδοσαν" λέγων ὅσ᾽ ἂν 
,ὕ 2 ς - Ρ) Ἅ...3 “Α , 

06 ϑέλῃς καϑ' ἡμῶν ξσχατ᾽ ἐσχάτων χαχαά. 
, ν 590) 3 Ὁ - ΕΝ 5 ᾽ 

τούτων γὰρ οὐδὲν μ᾽ ἀλγυνεῖς" εἰ δ᾽ ἐργάσει 
μὴ ταῦτα, λύπην πᾶσιν ᾿4ργείοις βαλεῖς. 

3 Ν Ν - ᾿" Ἁ , 

εἰ γὰρ τὰ τοῦδε τόξα μὴ ληφϑήσεται, 
οὐχ ἔστι πέρσαι σοι τὸ Δαρδάνου πέδον. 

"- ς 3; 32. Ἅ. ὖν Ν ᾿Ὶ 3 κῃ Ν 9. ς , 

ὡς δ᾽ ἐστ ἐμοὶ μὲν οὐχί, σοὶ δ᾽ ὁμιλία. 
Ν , Ἁ Ν , Ρ. 

σπιρὸς τὸνδὲ πιστὴ χαὶ βέβαιος, ἔχμαϑε. 
σὺ μὲν πέπλευχας οὔτ᾽ ἔνορχος οὐδενί, 
οὔτ᾽ ἐξ ἀνάγχης, οὔτε τοῦ πρώτου στόλου, 
2 ε Ἁ , δ) ’ ΒῚ ϑὼ ὃ ’ 

ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδέν ἐστ᾽ ἀρνήσιμον. 
ο 7 ΒΩ ’ 2 Ν ᾽ , 

Ἰθῶστ εὖ μὲ τόξων ἐγχρατὴς αἰσϑήσεται, 
ΒΩ Ν ᾿Ὶ - ’ 

όλωλα, καὶ σὲ προςδιαφϑερῶ ξυνὼν. 
2 2 Ἂ Ἃ, - - - . 

αλλ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισϑῆναι, χκλοπεὺς 
ὅπτως γενήσει τῶν ἀνιχήτων ὅπλων. 
ἔξοιδα, παῖ, φύσει σὲ μὴ πεφυχότα 

θ4. λέγων δοϊονῃ! Ζὰ ἄθιῃ 57 
ἱπιρ Γαι ῖν 180} δοδοίζίθη λέγειν, 16 

φάσκειν Ε]. 9. ΝΕ]. 1411. Ὀ δυσ- 
σεῖ 5αρὶ 4. νοῦ 510} 56]05ι, νν 61} 
ΘΙ οῖον ἀοΡ Νάᾷμπιθ ἄθπ ζογῃ (65 
ῬΙΜΙΟΚι. ΘΡΡΟΒΘΘῊ 1η1158. 

θὅ. ὕερον ἔσχ. ἐσχ. νεῖ. στὰ 
0. Π. 464. 

06. θὰ νοῦ ϑομιηᾶμαπρθη, νν 6] 6116 
Νορίο]οΙπῸ8 ΔΌΒΒΡΓΙΟΝ,, ἀϊθ Βθάθ 
δι, 50. {τ ἀθν Αοουδ. σὰ ἀλγύνειν 
ἵπι ϑίπηθ νοῃ οὐδὲν τούτων λέγων 
ἀλγυνεῖς ἐμέ. ΑΙ. 1101 τὰ σέμν᾽ 
ἔπη χόλαζ᾽ ἐχείνους, 5. ἃ. Δππι. 
(Ὀἰπάον οὐδὲν ἀλγυνεῖ μ᾽.) 

67. λύπην βαλεῖς ἀσαυΐοῦ δυΐῇ 
ἀϊοὸ ΓΘ ον Πρ κΚοῖῦ, τα ν ΘΙ Π Ὸ . 
Νϑορί. ἄθπ Δοϊιάθυπ ὁπ} ἢ πα ΠΙοΠ θα 
ϑοιαάθη 5ι{{1ὸη Κῦπηϊθ. Βάλλειν 
δῦ γνῸ}} νον [Θρθη οἰποα Βαηάᾶ- 
τηθηΐδ οὐθ νοὶ Απδϑίροαθη (65 
ΒΑΘ η5. ΘΗ ΘΟ ηΐ, νρ]. Αἱ. 100 
ἀνίας κατασπεῖραι. 

08. Οάγδϑευβ ᾿ᾶϑϑυ νυν 5116}. ΒΘ" 
ῬΒΠοΚίοὶβ ῬΟΡΒΟὴ. ἃϊι5 ἄθιη ϑρΊ1616, 
ἀαιηὶϊλ ἀοὸΡ ἤσπη ἀθ Προ ΘΓ: 

Δ]]οῖη ἄθπι ΝΘΟρΙΟ] 05 6 ϑἐ πη}. 
ΘΙΡΒΟΙΘΙΠΘ. 

12. ἔἕνορκος, ἀὰ 6 ποι υἢ- 
ἴοι" ΗΠ] π᾿ 5 ΕΘ θη ροννθϑθη, 5. Ζα 
ΑΙ. 1118, 50 ἀ885 οἷπ γον Πρ 65 
γε ]άβθθη 465 ἤθογοθ ρ᾽δυθ μαῖα 
ΚΙαηρ; ἐξ ἀνάγκης, νὶς Οἀγε- 
5605 δαΖ ν αηΡ 6 η. ΠΡ Πρ θη νν ΔΙ, 
5. 1025; 6δπάϊοῃ ἃ15 ἀθ5 δύ ϑίθῃ 
Δα 65 (ΓΕΘ ἢ πι 6), δυ ν ΘΙ 6 πὶ 
Ριη]οκΚίοὶ ϑυββεδοίζί γοΡάθῃ, 5. 240 ἴ, 

δ. τόξων ἐγκρατής, ἔχων 
τὰ τόξα ὅ86|ιο]. 

10. δόμοι ννόβοπ ἀθ65 θ]οϑβθὴ Ζι- 
ΒΔΙΠΠΙΘΉΒ561η5 τ ἄθιη Ὁ ἀγϑϑ5θ05 νυρά 
ῬμΠ]ΠοκΚίθι ἀθίπον αἰ οι βομόπθη. Ὗ0]]-- 
βίη ξυνὼν ξυνόντα. 

19. θυμοῖ φύσει νὶνὰ ἀΐο ννεἰ- 
ἴθΡ6. Βράθαϊιηρ νοῦ πεφυκότα, 
Ὑν 6] 665 ἄθιι ΝΘΟΡ ΟΙΘπιο8 ἀϊ6 1) δπρ;- 
1 κοῖς ἀρθογμδυρῦ ἀΡΒΡΡ ΘΟ θη νν γ- 
46, δυ ἀὰ5 δηρθθογθπθ Ναίυγο} 
Βοβοιγᾶηκι, 65 ἀορβοηϑᾶῖ2685 νγ6- 
δθη Εαρ. ΒᾶροΙι. 893 τό τ' ἐν χοό- 
νῳ μαχρῷ νόμιμον ἀεὶ φύσει τε 
πεφυκός. ΗΙρροκναῖθϑ εἴ τις φύσει 
πέφυχεν ἀνδρεῖος. 
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ταιαῦτα φωνεῖν, μηδὲ τεχνᾶσϑαι καχά. ᾿ 80 
ἀλλ ἡδὺ γάρ τοι χτῇμα τῆς νίχης λαβεῖν, 
τόλμα" δίκαιοι δ᾽ αὖϑις ἐχφανούμεϑα. 
γὺν δ᾽ εἰς ἀναιδὲς ἡμέρας μέρος βραχὺ 
δός μοι σεαυτὸν, χάτα τὸν λοιπτὸν χρόνον 
κέχλησο πάντων εὐσεβέστατος βοοτῶν. ὟΣ. 86 

ΝΕΟΠΊΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἐγὼ μὲν οὺς ἂν τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων, 
“αερτίου χσταῖ, τοὺς δὲ χαὶ πράσσειν στυγῶ. 
ὅφυν γὰρ οὐδὲν ἐκ τέχνης πράσσειν καχῆς, 
οὔτ᾽ αὐτὸς οὐϑ᾽, ὥς φασιν, οὐχφύσας ἐμέ. 
ἀλλ εἴμ ἕτοιμος, πρὸς βίαν τὸν ἄνδρ᾽ ἄγειν, 90 
χαὶ μὴ δόλοισιν" οὐ γὰρ ἐξ ἑνὸς ποδὸς 
ἡμᾶς τοσούςδε πρὸς βίαν χειρώσεται. 
πεμφϑείς γε μέντοι σοὶ ξυνεργάτης; ὀχνῶ 
προδότης. χαλεῖσϑαι" βούλομαι δ᾽, ἄναξ, καλῶς 

δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον, ἢ νιχᾶν χαχῶς. 9 

ΘΟΛΎΣΣΡΥΣ ΣΝ. 
» -Ὁ ᾿ - ΨΩ Ἢ ὌΧ ’ Ἁ 

ἑσϑλοῦ πατρὸς παῖ, καὐτὸς ὧν νέος ποτὲ 

γλῶσσαν μὲν ἀργὸν, χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐργάτιν" 

81. Ατοβ 16", ννῖθ 62, πιῖβοῆὶ ἢ. ὅ87. Ὁ. (. 461. ἈΟΙΗΠΘα5. ο- 
Β00}}. ἃ. ἡδὺ γάρ τοι κτῆμα τὴν κιανι “4 9.. 512 ἐχϑρὸς γάρ μοι 
γίχην λαβεῖν αἀπὰ ἡδὺ γάρ τοι τὸ κεῖνος ὁμῶς ᾿Αϊδαο πύλῃσιν, Ὅς 
κτῆμα τῆς νίχης οἷπο ἀπροννόλη- χ ἕτερον. “μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσὶν, 
ΠΝ νοπάπιηρ᾽, ἃ. ΒΕ. ΤΩ γάρ ἄλλο δὲ εἴπῃ. 
τοι κτῆμα (ρ νἀ θα υἱν 156}, Β00}}. 91. οι β5θῖπθπὶ οἴη θη (56- 
ἐστὶ τὸ κτῆμα) τῆς νίκης, ΟΖῈ ρῃῃάρη) ιιδ 56 ἃ 5, 4.6} 510 ἢ 
λαβεῖν Ἰϊηζαιρι!, ννῖο 0Ὁ δοῦναι. ῃμν διῇ οἴποη ΕἾι55 νου αββθπ Κᾶπη. 
ΥΡΙ. 891. Ψόπὸ ΒΡΔΟΙΥ]ΟΡΙΘ θ Ψ,]. 663. Τ10. Αἰ. 21. ΤΡδοΙ. 817 
παν. ῬΠῃοθη. 206 φιλόψογον δὲ ἐξ ἀκινήτου ποδός. 

χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ, ἁ. 'ι. τὸ χρῆ- 92. τοσούς δε, υἱῖ ΒοΖαρ δυΐ 
εν γεν  λδιρένοι φρήρ, χφ: ἔφυ. Κι: αἴθ 5. Β1Π 5 ἀπ πϑοπ [Ὡ. 

μὲ ουλινα 98. γε μέντοι, Δ]16 4 ϊπΡ5 
80Γ. Εδ8ο φιιϊάθηι ψιίαθ αμεἷγ78 χυγαν, νσόζὰ βούλ. δέ ἄδι αδροι- 

ἐῃ 8110)", Θα Ὁ670 (ΕἸ. 441. ΤΟΙ. ςη1Ζ Μ]46ι, γε]. 1062. Αἰ. 488. 
28. Ὁ. (. 1334) οἰΐαγη 466} 86 56- Αηι, 495. 

βε50. 04, ϑέλω εἰπὼν τὸ ἀληϑὲς ἀ- 
89. ἔφυν γὰρ --- οὔτ' αὐτός ποτυχεῖν ἄλλον ἢ ἢ ἐξαπατᾶν τὸν 

. οὔτε, 5. τὰ Αἰ. 1386. Ο. ἄνδρα καὶ ἐπιτυχεῖν ὅ861})0]. 

ΒΟΡΠΟΙΠ65 1. 2. Αυῇ, 11 
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γῦν δ᾽, εἰς ἔλεγχον ἐξιὼν, ὁρῶ βροτοῖς 

τὴν γλῶσσαν, οὐχὶ τἄργα, πιάνϑ'᾽ ἡγουμένην. 
τ ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

τουτί οὖν μ᾽ ἄνωγας ἄλλο πλὴν ψευδῆ λέγειν; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

λέγω σ᾽ ἐγὼ δόλῳ Φιλοχτήτην λαβεῖν. 
ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΣ. 

τί δ᾽ ἐν δόλῳ δεῖ μᾶλλον, ἢ πείσαντ᾽ ἄγειν; 
ΟΔΎΥΎΣΣΕΥΣ. 

οὐ μὴ πίϑηται" πρὸς βίαν δ᾽ οὐχ ἂν λάβοις. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

οὕτως ἔχει τι δεινὸν ἰσχύος ϑροάσος; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

τ05 ἰοὺς ἀφύχτους καὶ προπέμποντας φόνον. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

οὐχ ἀρ᾽ ἐχείνῳ γ᾽ οὐδὲ προςμῖξαι ϑρασύ; 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

οὐ, μὴ δόλῳ λαβόντα γ᾽, ὡς ἐγὼ λέγω. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

οὐχ αἰσχρὸν ἡγεῖ δῆτα τὰ ψευδῆ λέγειν; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

οὐχ, εἰ τὸ σωϑῆναί γε τὸ ψεῦδος φέρει. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

τοπῶς οὖν βλέπων τις ταῦτα τολμήσει λαλεῖν; 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

ὅταν τι δρᾷς ἐς κέρδος, οὐκ ὀχνεῖν πρέπει. 

98. εἰς ἔλεγχον, εἰς πεῖραν 
τῶν πραγμάτων. 

101 . Οάγϑδθυβ ἸΘμΡῚ, [ω18} 56] 
ὨΪΟΏΓ Ζὰ ἰδά6]η, 5οΡα] ἃ πηδη τ ἢν 
ΔΙ]οῖπ ΠΟ 6 ζννθοκο δργοι οι θη Κῦπηθ. 
Ψε Δχὺ Ὁ: Ο. 1026. ΕἸ. 61. 
03. Μι οὐ μὴ πίϑηται να 

ἀὰ5 πείσαντ᾽ ἄγειν ἀὐδαννίοβθη, 
πρὸς βίαν δεὰν δὰ 90 Ζαγίοκ. 

104. ϑράσος ἰσχύος, βαάμοϊα 
υὐγήμηη, διιαγμη. ΜΝ]. Ὁ. ἢ. 124. 

100. Α150 51 λα πολὺ οἷ π- 
πιὰ} π8Π6 Ζὰ Κοιη μη ὴ νον] ἃ 5- 

5186 )ὰ95 ΘΙ ρΘΏΠΠ10} 5.}}} 6 Εν 
ϑρασύ ἰδὲ ἴθι": ἜΤ ον ἀσφαλές, 
ΜΘ 11. 10, 228 μᾶλλον ϑαλπωρὴ 
χαὶ ϑαρσαλεώτερον ἔσται. Ριμά. 
Νϑμι. 1, 80 ϑρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν. 

108.ἁ τὰ ψευδῆ, ΑἸ165 ν"ἃ5 
ἀπ νν ἃ ΠῚ 15. : θυ 808 χωρὶς 
τό τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὰ χαίρια. 
ΨΩΙ. 315.. 1280: ΚΑΊ ΘΥ: 
ἽἼΠ0. πῶς βλέπων, γηιο υκεέι, 

φμα 'ογιίο, Αἱ. 462. --- τις, Μ]Θ 
16}. -- ταῦτα, τὰ ψευδῆ, υπὶ 
αἴθ 65. δῖ0}}. μδηάοὶῖ. 



118. αἱρεῖ, νῖα ον ἴῃ ΟΡ ΚΘ]η 
(45 υηζννο 6 1Π  Βον ον βίη 6 ἰη 5 
Ῥγάβθηϑ σϑϑθίζὶ νυἱγ, χὰ Ὁ. (. 1378. 

114. ἐφάσκετε, «415 ἴμν χμἴ ἢ 
νῸὴ 5ΚΥΓΟΒ ΠΟ] ἰοῦ. 

115. ξασδρᾶν, Αἱ. 111: 
119. κεχλῇο, Ορίαι. Ρορῖ., ννῖθ 

κεχτήμην. -- κἀγαϑός ΠΥ ἔτη 
ἀἴ6 ἄθπι Νϑορίο]θηιο5 Ζυβοάδοιο 
Ζογβιδναηρ ΤΙΡΟ] 5. ΕἸ. 1089 86- 
516 }}} ἀν᾽ ΟΠΟΡ ἀον ΒΕ]. ζὰ σοὸφ ἅ 
τ᾽ ἀρίστα τε παῖς κεχλῆσϑαι. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ.. 103 

ὲ ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
κέρδος δ᾽ ἐμοὶ τί τοῦτον εἰς Τροίαν μολεῖν; 

ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

αἱρεῖ τὰ τόξα ταῦτα τὴν Τροίαν μόνα. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

οὐκ ἀρ᾽ ὁ πέρσων, ὡς ἐφάσκετ᾽, εἰμ᾽ ἐγώ; 
ΘΛΡΕΣΕΥΣ. 

οὔτ᾽ ἂν σὺ χείνων χωρὶς οὔτ᾽ ἐχεῖνα σοῦ. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ϑηρατέ᾽ οὖν γίγνοιτ᾽ ἂν, εἴπερ ὧδ᾽ ἔχει. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

᾿Ξ - ’ 2. 32. , ὔ ’, 

ὡς τοῦτο γ ἔρξας δύο φέρει δωρήματα. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ποίω; μαϑὼν γὰρ οὐχ ἂν ἀρνοίμην τὸ δρᾶν. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

, διε λον ὙΙΡΕΜῚ ἘΣ γεν 
σοφὸς τ αν αὑτὸς χἀγαϑὸς χεχλῇ ἅμα. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ἴτω" ποιήσω, πᾶσαν αἰσχύνην ἀφείς. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἢ μνημονεύεις οὖν ἅ σοι παρήνεσα; 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

δ αὐδῇ 2 2 , εν ΒΉ ὦ ; 

σὰφ ισϑ', ἐπείττερ εἰςἀτταξ συνήνεσα. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

Ν Ἁ ’ ἔνι - 2 ’ ) 2 ’ σὺ μὲν μένων νῦν χεῖνον ἐνϑαδ᾽ ἐχδέχου, 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι, μὴ κατοπτευϑῶ παρών, 
χαὶ τὸν σχοττὸν πρὸς ναῦν ἀποστελῶ πάλιν. 

120. 
ἀγα. 

122. Νϑορίοϊθηιος, ἄθη ΒῸΒ]16 6 
ΓΆ50}) ΘΙ ΖΌΒΟΒΙαρΘη νου} Παδῖ, 
δἰγᾶσ!: 510} Ἠδάθη ποῦ δἰημ8] Ζιι 
μὄγθμη, αἷδ6 βϑίηθηι ᾿ηπουβίθη ΚΘ βθ ἢ 
νἹ ἀουβίγοθοη. ὅϑοίη {Πηνν}1}16. ηδολῖ 
510 }}}} ἴῃ ἄδθιὴ δυΐ παρήνεσα Βοπιϊηζιθη 
συνήνεσα γὙΘΡΠΘΙΙΠ1ΟΝ. 

125. Π6ν 45 δΔυβρ 65 6116 ἰδὲ β6- 
πιθῖηΐ,, ἀὰ τ] Οάγδβθαβ᾽ ΑΡίγοίθῃ 
4ἃ5 ΕἸ Ρβοῃδίηθηῃ 465 ῬΒΠ]ΟΚίοι 56- 
[0105 15. 

ἴτω, 7ϊαΐ, 50 568] 68 

11 Ἐ 

118 

120 

125 
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- 

ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

καὶ δεῦρ᾽, ἐάν μοι- τοῦ χρόνου δοχἣτέ τι 
χκατασχολάζειν, αὖϑις ἐχττέμιψω πάλιν 
τοῦτον τὸν αὐτὸν ἄνδρα, ναυχλήρου τρόποις 
μορφὴν δολώσας, ὡς ἂν ἀγνοία προςῇ" 

180 οὐ δῆτα, τέκνον, χεοικίλως αὐδωμένου, 

δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 
ἐγὼ δὲ πρὸς ναῦν εἶμι, σοὶ παρεὶς τάδε" 
Ἑρμῆς δ᾽ ὁ πέμπων 4όλιος ἡγήσαιτο νῷν 
Νίκη τ᾽ ᾿ϑάνα Πολιὰς, ἣ σῴζει μ᾽ ἀεί. 

: ΧΟΡΟΣ. 

᾿ Στροφὴ ἄἅ. 

136 τί χρὴ, τί χρή μξ, δέσττοτ᾽, ἐν ξένᾳ ξένον 
στέγειν, ἢ τί λέγειν πρὸς ἄνδρ᾽ ὑπόπταν; 
φράζε μοι. 
τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας τιροῦχϑι, 

1285. Ζὰ ογηαΐς ηασιμοίογ σι 
Τοομποῦ Ρ]ααΐϊα8 ΜΙ]. ΑΪον. 1178 
δἴηθ δαιδία ἤθηηβϑἴπϑα, οἴπθη ἀπη- 
ΚοΙρράῦπθπ, μλ ὈΡΟΙ ον Καἄιηρθ τππά 
561 πΙοανίρο Κορίο νϑυ ΒΘ Θη 6 ἢ 
ΒΘΒΠ ονῖναι ; ρα οζμηνι [6778 1), Θεέπι 

: (ἐξωμίς), ἄθηη ἐ5 οοἶος ἐμαϊασείοιδί; 
ἐὰ οοηποαηι ἔῃ, ἤμέηι6}0 ἰαθυο : ἔτει 
Πο νᾶγοι ἀ16 παμοίορὶ ἸοΙο 6 6- 
Βοιῦγχι οἱμοίίοιϊο. --- τρόποις 
θῈὶ ἄθῃ ΤΡαρικορη ΟΡ 5. ν. ἃ. 
τρόπον. 

129θ. ὡς ἂν ἀ. πρ., 
γνωσϑῇ δ6)ιο!. 

191. Νρορίοϊοπιοϑς 501} ἃι15 ἄθῃ 
Ῥαπίθη. πη νορδηρ] θη Βδάθπ 
465 παιοίογι5 ἀδ5 ἴπππὶ ΒΡΔΌΘΙΒθΡΘ 
510}. Ζζὶ ΝαϊΖζοη πιδοῃθη. 

139. ὁ πέμπων, ἀδι' πη5 διῇ 
ἀἸοβθη ΑΡθηΐθαο ρο]οῖοι, τ ῖθ ΘΙ 
2. Β. Π]. 24 θη Ῥυϊδιηο5 ἃ15 πομπός 
Ζὰ ΔΟΙΠ]Θὰ5 [ἅν ὲ, νρ]. χὰ ΕἸ. 1395. 

184. ΑἸΠ6πο, 465 Οἀγβϑθῖι5 δο αιΖ- 
δόνη (ΑἹ, 84), όῖδδυ ΠΟΙ ἃ15 αἰ 6- 
πίβοιο Τἀηἀοσσοϊη Νέκη ἀπᾶ Πο- 
λιάς. Αὐιββον ἀδῃ βργῦόβϑθῃ Ηδ]ρ- 
ἀπ πη πα. ἀ6 1" ΑἸβεπδ' Ῥο]ϊὰ5 (Πολι- 
οὔχος) ἀπά ἄθι" Ῥαγιπθπος Βο[απά 

[{ , 

νὰ μὴ 

510} ΔΓ 46} ΑΚΓΡΌΡΟΙ5. οἴη δ Πη1Ζ- 
}114 ἀθν (ἀδιιιη, νυ ομο ἀθν Ποροπάθ 
Ζ ΠὉ]0 6. σνόροη ον Βοβίθριηρ ἀο6Ρ 
αἸραπίθη ΝΙΚα οπᾶππηὶ τνᾶν, Εἰ. 
Ιοα 4617. 1549. ᾿ 

155 [᾿- ον ἀπρϑυ οι ΟἸλον νυ ἀπϑομὶ 
νοη βθίπθηι ἤρρρῃπ, (6 ἃ]5 Κῦηϊρ᾽ 
μόμορο ΕἸηϑιομ θΘ511Ζ6., ρβθηϑαθ 
Αηννθίϑιηρ σὰ ΟΡ ἃ] [6 η, τνἃ8 61" "6- 
ἄδθῃ 5016 πα ννὰβ πἰομῖ, πὰ ποδὶ 
οὗννα ἄθιῃ Ρἢ1]. 1ΠΡ6 νά Ρο Αὔϑ᾽οΒς 
Ζὰ νϑργαῖ θη. --- ἐν ἕξ. ξένον, τὰ 
Ἀ1ι'. 201: 

198. Ν εν)». τέχνα προὔχει τέχνας 
ἑτέρας καὶ Μὰ ἑτέρας γνώμα 
(ἐκείνου), παρ᾽ ᾧ.. .. ἀνάσσεται, 
ἀπ τοῦ σχηπτοὔύχου βασιλέως. 
ΘΒ ΟΒΙΟΚ ΡΟ νοῦ α οί οκ, 
-- ἀἴ655. ἰδὲ Πρ οπ, 5Ρ60161} δυῖ 
ἄθη νου ]θροηάθη ΕᾺ}}] δηροννδπάξ 
ἀὰ5 ΒοΙροηάο -τ απ ΕἸ π 516} 1 
ἀον Καὔπίρο γνᾶρὶ ἌΘΡΥΟΙ 
ἄρον ἀϊθ Δηάἀ ΡΟΡ Μη ΒοΒοπ; 
ἄθπμ πΔ0ἢ} ἨΟΙΠΘΡ οὔποϑ᾽ ὁδμοίης 
ἔμμορε, τιμῆς “Σκχηπτοῦχος βασι- 
λεύς, ᾧτε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. γΕΙ. 
0. Ά. [380 τέχνη τέχνης ὑπερφέ- 
ρουσα. 
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᾿ ’ » Ε Ἁ - 

καὶ γνώμα παρ ὅτῳ τὸ ϑεῖον 

Διὸς σχῆπτρον ἀνάσσεται. 
σὲ δ᾽, ὦ τέκνον, τόδ᾽ ἐλήλυϑεν 

-- ’ 39 Η 

χστιᾶν χρᾶτος ὠγύγιον" τό μοι ἔγνετε 
τί σοι χρεὼν ὑπουργεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

γῦν μὲν ἴσως γὰρ τόπον ἐσχατιαῖς 
προςιδεῖν ἐθέλεις ὅντινα χεῖται, 
δέρχου ϑαρσῶν" ὁπόταν δὲ μόλῃ 
δεινὸς ὁδίτης τῶνδ᾽ ἐκ μελάϑρων, 
πρὸς ἐμὴν ἀεὶ χεῖρα ττροχωρῶν 
πειρῶ τὸ παρὸν ϑεραπεύειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ ά. 

μέλον πάλαι μέλημά μοι λέγεις, ἄναξ, 
φρουρεῖν ὄμμ᾽ ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῷ" 
γῦν δέ μοι 

189. παρ᾽ ὅτῳ ... ἀνάσσε- 
ται, ἀρὰ σφεα ηι (Οιἴϊ5 ηἠϊαγιῖ- 
δι5) 7685 ἐξ: 566} ἐ7 11, ἢ 80}}- 
ἀραοΚβνο οι" ἃ15 χεῖται, ἐστίν, νϑ]. 
Ὁ. (. 449 σχῆπτρα χραίνειν. ὨΪϊ6 
Κδηΐσο 51π4 ἐκ Διός, ϑεοτίμητοι, 
Διοςδότοις σχήπτροισι τιμαλφού- 
μενοι οἷο. ᾿ 

141 [. θὰ ἀϊ6 ΚδῃϊρΊοΠ6 ὙΥ ἅγἀθ 
ἀπ τὴν 11 16 5] Π6 ΠΟΡΓΒΟΠΘΡία- 
δοηὰ (πᾶν κράτος) νοη Ῥοίθιβ ππὰ 
ΑΘ] α5. ἃ! ΝΟΟΡίΟ]θΙ05 νου τὶ 
γᾶ", ἵππ 50 σουδάθη (ἀδηροβ 61- 
τοῖον Πα 6, 50 βᾶρσὶ 500}. σὲ ἐλή- 
λυϑεν, πἰοθν σοί, ΜΘ] 65. οἷ Ζὰ- 
ΦᾺ1Π|0 65 αοἸαπρίβοιη ΖΦ" ἨΘΙΊΒΟΠ6Γ- 
νὰ ὕγἀθ ΘΖ οηθη Κῦπηηϊο. 8]. Πο- 
τοῦ. 9,26 φαμὲν ἡμέας ἱχνέεσθαι 
ἡγεμονεύειν χατάπερ ἐν τῷ πρό- 
͵σϑε χρόνῳ. Νάδοϊμ Μοινιγαπρ ἀον 
Βι6 Κοιυσὶ ἄἀθν ΟΠο. Ζὰμὶ Αηΐδηρ; 
185 σΖυροκ: ἀδύαπι (τό) 5 δ᾽ 

ἀπ τὴν Ἧ 
144. ἤοπι. Θά. 9,.182 ἐπ ἐσχα- 

τιῇ σπέος εἴδομεν ἄγχι ϑαλάσσης, 
4ἃ5 σπέος 465 ΚΥυκίοροπ, ννοπδοῖι 

ὉΠ561 [,008] ροαϊομίοι βοοίηΐ, -- 
ἐσχατιαῖς, να ἀγροῖσι, οὖρα- 
νῷ α. ἃ. Ζὰ ΗΕ]. 1714. 318. 

115. τόπον κεῖσϑαι, νῖδ 
ἕζεσϑαι ἕδραν, ζυγόν ΑἸ. 248. ΤυΚ. 
1, 81 ἢ πόλις αὐτάρκη ϑέσιν χει- 
μένη. 

1460, δεινὸς δ. τῶνδ᾽ ἐκ 
Μμ. ιοῖδδὲ ὅθ" ἀυρο ἄθη Βορθη 
Τὰ οθᾶΡο Μδηη, ἄον ἀ16 Ἠδἢ]6 
βοννομηῦ, ποῖ 104 ὀ  ΑΡΘΡ τμϊΐ 
ΒοΖιρ δυῖΐ 5θῖπθ. 16 ζίρε Αρυνθβθη- 
Ποῖ} Βοῖβδῦ ὁ δ, ἐκ μελάϑρων, 
8.1 ἀνὴρ οὖν τοῖςδε μελάϑροις. 
(16 ϑομο] θη νου πάδθη δ᾽, δόϊτης, 
ἐχ τῶνδε τῶν μελάϑρων προχω- 
ρῶν. οοῖι 4 ἀδν ΟΠον πίολ, πἰπ- 
οἴη, 5οη θη ἢ) Ζ ΗΟ ἢ]6 ΠΘΡΔἢ- 
ὑγ, 50. 5οῃθίηΐ ἀἴθ565 πη! 110 }}.) 

1418. πρὸς ἐμ. χ.» αὔ. εἴρηα 
γιαγῖς πο «αἴα. 

151. ἀ. π. λέγεις φρουρεῖν ὄμμα, 
ὅπερ πάλαι ἐμοὶ ἔμελεν. ϑυθ]θοῖ 
ἰδὶ ὄμμα, πὲ οοι πιϑὲ ἕμο ρο- 
ἐϊδοεϊηνην σοτηηηοαο υἱρ᾽ τα) 6η. 

152. νεὶ, 144. 

14 

150 
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λέγ᾽, αὐλὰς ποίας ἕνεδρος ναΐξι 
Ὁ 

χαὶ χῶρον τίν᾽ ἔχει. τὸ γάρ μοι 
τ μαϑεῖν οὐκ ἀττοκαίριον, 

ἈΝ , ’, , 

μὴ προςττεσών μὲ λάϑῃ ποϑὲν, 
, , ὌΝ , ε! ᾿ ἀξ 53. 

τίς τόπος, ἢ τίς ἕδρα, τίν ἔχει στιβον, 

ἔναυλον, ἢ ϑυραῖον. 
ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΣ:.. 

οἶχον μὲν ὁρᾷς τόνδ᾽ ἀμφίϑυρον 
1θ0πτετρίνης κοίτης. 

ΧΟΡΟΣ. 

ποῦ γὰρ ὃ τλήμων αὐτὸς ἄπεστιν; 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ 

δῆλον ἔμοιγ ὡς φορβῆς χρείᾳ 
στίβον ὀγμεύει τόνδε πέλας που. 
ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν 

106 λόγος ἐστὲ φύσιν, ϑηροβολοῦντα 

συτηνοῖς ἰοῖς σμυγερὸν σμυγερῶς, 
2 ’ὔ ΡῚ Β᾽ - 

οὐδὲ τιν αὐτῷ 

σιαιῶνα κακῶν ἐπινωμᾶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ β΄. 

οἰχτείρω νιν ἔγωγ᾽, ὅπως 
, , - τομῇ του χηδομένου βροτῶν 

158 [. ἔνεδρος ναίει Βομῖ δαΓ 
ἄδθῃ βιθμθηάθη, χῶρον τίν᾽ ἔχει δαῖ 
ἀδπ Δα ρΘη ΠΟ ΚΊ Ομ Θὴ ΑΘ η Π}50ΓἹ. 

ἘΡῚ. 912. 
168. ποῦ στείχει, ἐντὸς ἢ ἐκτός. 
159. Πὰ5 ἄδθπὰ οἰκο» μέν ποις 

"ΔΙ ΒΡ ΟΚΊΟΙ οηϊβοροηροβοίζίο αἸϊθα 
υυἱρὰ ἄσγοι 101 αὐτὸς δὲ -- ἄπε- 
στιν νουίτοίθη. -- οἶχος κοίτης, 
νῖο λέχος εὐνῆς ἀπὰ ἀπιπ]ῖο 65, Ζιὶ 
Απΐ. 428. 

102. ,ὶ. 48. 
105. στέβον ὃγ μ.. 50 ]ορρὶ 

50. δον νὸν ΒΟθνῖ 6 οΡ᾿, 16 
ἀϊθ Βοβηῖίον ὄγμον ἐλαύνουσιν. 
ΨΕ]. 291. 

104. ταύτην Καπάϊρι 445 πᾶπον 

μοδυπηποπ4θ ϑηροβολοῦντα νον]ᾶα-- 
Πρ 8δη. 6]. χὰ 0. ἘΠ. 10. Ευν. 
ἨἩγρϑὶρ. 10, 4 καὶ τά δ᾽ ἄχϑονται 
βροτοί, Εἰς γῆν φέροντες γῆν. 

1607. πόηιο πγιχιαη δὲ ἀοοθαὶθ7"6. 
πιοαϊοιηι ηναϊογηι. ἐπσινωμᾶν 
ἰμ Γαηϑ1ν, νῖθ ΤΊ17 προςνωμᾶν. 
Πα ον" ον μον 169 [. 

110. ἄπ ἀδὰ5 ον πορνο Ρ  ΒΟθ 6 Π6: 
ζυὺνϊοίαοιο Ηαυφ!διάθη 465 Ρμ]οκίοι 
(5. 1608 ΗἴὉ 1181. 186) ἀδηκοπά, Ρ6- 
ἀαποῦῦ ἀθν ΟἸοῦ ἀθηβοῖθοη, ἀδ85 
Κεοίη Μϑηβοῖ ἃὰ ἀν ὟΝ οἱ (ἂν ἱπη 
βογρὺ (ν8]. 195. 281), 78 ἀδ55 61" 
ἴοι οἰμιηδ] δἴπθη πιϊῦ ἱπππ Ζιι581- 
τη] οθοπάθη Εὐουπα ᾿αΐ, ἄἀθβϑθη 
{π0 1] πο Βη θη ἦθ5. Ααὶ δὶ 6. βοῖπο [,ο146η. 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ϑ ’᾽ 27 23 Ὁ» 

μηδὲ σύντροφον ομμ᾽ ἔχων, 
᾿ ὁ 

δύστανος, μόνος ἀεί, 
γοσεῖ μὲν νόσον ἀγρίαν, 

2. ΠΕ, ὮΝ ν ν - 
ἀλύει δ᾽ ἐπὶ παντὲ τῷ 

107 

χρείας ἱσταμένῳ. σῶς ποτε, πῶς δύςμορος ἀντέχει; 
ὦ παλάμαι ϑνητῶν, 

ὦ δύστανα γένη βροτῶν, 
οἷς μὴ μέτριος αἰών. 

ἀπ ἡθθψ Ῥ δ. ἠδ ἊΣ ΚΣ 

οὗτος πρωτογόνων ἴσως 
οἴχων οὐδενὸς ὕστερος, 

27 

πάντων ἄμμορος ἐν βέῳ 
χεῖται μοῦνος ἀπ΄ ἄλλων, 
στικτῶν ἢ λασίων μετὰ 

.-“ 27 κ᾿ ᾿ ’ ς -Ὡ 

.ϑηρῶν, ἕν τ ὀδυναις ὁμοῦ 
λ - 7 ] Ν 2 ,ὔ , 2. 3) ,’ 

ιμῷ τ οὐχτρὸς, ἀνήκεστα μεριμνήῆματ ἔχων βαρέα" 
ἁ δ᾽ ἀϑυρόστομος 

τη] ἄορι. Ὑρ]. 698 Η΄. --- Πῖο γεν- 
θιπάπηρ; ἀθ65 (ἀθῃ. ἃ})8501. πὶ ἄθιι 
Νοιηΐη. Ῥαγιϊο. νος ΤΊδοῖ. 291. 
γ8]. Κρᾶρεν αν. ὅθ, 14. Δ. 2. 

114. πᾶν τὸ χρεῖος ἌΣ ἢ 
ἀεὶ παροῦσα χρεία, 16 465 516} 
ΒΘΙΠΘΡ ΖΔοῖι οἰ πϑίθ! θη Β 6- 
ἀὐτἤπ15 5. 

110. 6} δ'ομ] 85 ἀθ5. αἸγΚοπθιιβ 
ΘΡΓογάουι. πᾶοῖ βίγθηρον 'ΓΘΟΠΠΙΚ 
οἴπθη ἴαμθ5. οον 5οΠῃοῖηὶ ὅ, 
δῖοι" ἀπά 1151 ποῖ ΕαΡρ 146 5᾽ γογ- 
θάηρ6 50. ἄθῃ ϑροπάθιιβ βϑϑίδίίοι 
Ζαὰᾳ ᾶθ6π. 6 55}}8}}} ἰδὲ 6: πιο 
ἃθοῖ ἴῃ ἀθν Απιϊϑίν. ἀϑυρόγλωσ- 
σὸς τῖι 50!  οη. θ6ν (ἰοῦ "6- 
Κιαρὲ ἅϊο Ομπιηδοιῦ ἀον ΜΙ Θηβ θη, 
ἀἴθ πίοιὺ ἢ δίαπάθ βδθίθη 516} Ζὰ 
μοι θη, απὰ 1Π1 ἀη56 1] 1565 [ῳ005, ἴη- 
Β0Ί Γαι ̓ ππ θη πἰομῦ γ,6ὅμ5 ἰαθέϊξ Ρᾳ7' 
511 Ἡι6γι5147᾽2. πιαίογπι. ὨΪϊ6 ϑγπο- 
ἢγπὰ ϑγητῶν ἀπὰ βροτῶν νογραη- 
ἄδη, ες ΑΘ80}. Ρογβ. 092 ἀνϑρώ- 
πεια ἂν τύχοι βροτοῖς. ([δομπιᾶπη 
παλ. ϑεῶν, νὶο Ριπά. Ῥγίιμ. 1, 48 
εὑρίσκοντο ϑεῶν παλάμαις τιμάν.) 

180. ὕστερος οὐϑενὸς (ἀν- 
δρὸς) πρωτ. οἴκων, πε 56- 
Οιμγηείμδ θὰ γιοὐτἰἐδδίηυΐς γαηιυϊ εἶδ, 
--ς- οὐχ ὧν ὕστερος τινός. Ηθροά. 
χ ο ἡ “Αριστέην, ἐόντα τῶν ἀστῶν 
οὐδενὸς γένος ὑποδεέστερον. ὨΘΡ 
Βοίιθη ΑΡβιίδιππηιαηρ ΡΒΠ]οΚιοίς υυῖρὰ 
βϑίῃ δἰθπάθβ [,ω005 (ἐν. βίῳ) φορεη- 
ἀθογϑοβίθ!!. 

184. Πὸ στικτοὶ ϑῆρες. κἰπᾷ 
ΓΡΙΘ ἀπ 6, ννῖο Ηϊγβομθ ἀπά ΘΠ, 
ἀ16 λάσιο { γοββοπάθ ΤΉΪΟΓΘ. 

180. οἰκτρός, ὧν ἕν τ᾽ ὀϑύναις 
χαὶ λιμῷ, ννῦὶο Ο. Β. 654 ἐν ὅρκῳ 
μέγας υἱῦ ἀν Απππ. Υ8]. Ζὰ 110. 

180. νοῦν. βαρέα (. -- μερι- 
μνήματ᾽ ἔχων ἀνήκεστα, ἃ15 ὰ η- 
ἘΘΊΡθαΡΘ. Π16 Ηδηα 50}. ἔχων " 
βαρεῖα δ᾽ ἀϑ.. 6 οὗτος 180 ἰδὶ 
ὀπιβοβοηροβοιί ἃ ὁ᾽ ἀϑ. ἀχώ, ἀκα, 
οἰηζίθο ήδβθη, ἀὰβ ἀϊθ δλιηιπον- 
Ἰαιῖς ἀ65 ΡΙΝΙοΚίοι πϑεκοπᾶ ογννΐθ- 
ἀονίθ, ἱπάθμι 65 ἀϊθβθθοη ἂἃη ἄθῃ 
Ἐ Ἰσνν πάθη νοι μΐμ (τηλεφανής, 5. 
ζὰ 101. 691 ἢ. 1458 ἢ.) ψ]Θἀ6γΠ8]- 
θη 11655. (Κάγϑεν ἔχων βορ ἄς.) 
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ἀχὼ τηλεφανὴς πιχρὰς 
190 οἰμωγὰς ὑποχλαίει. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
7 Α ’ Ἁ γ ’ 

οὐδὲν τούτων ϑαυμαστον ἔμοί. 
ϑεῖα γὰρ, εἴχτερ χἀγώ τι φρονῶ, 

- Η 2 "ὦ 

χαὶ τὰ παϑήματα χεῖνα πρὲς αὑτὸν, 
- 4 ΒῚ , 

τῆς ὠμόφρονος Χρύσης, ἐπέβη, 
ιϑῦχαὶ νῦν ἃ πονεῖ, δίχα κηδεμόνων, 

οὐχ ἔσϑ'᾽ ὡς οὐ ϑεῶν του μελέτῃ 
Ὡ Ἃ ΄ ’ 2 3 Ν ᾿, 

τοῦ μὴ πρότερον τόνδ ἐπὶ Τροίᾳ 
- ν εν. ΤΡ Υ, ’ 

τεῖναι τὰ ϑεῶν ἀμάχητα βέλη, 
σιρὶν ὅδ᾽ ἐξήχοι χρόνος, ᾧ λέγεται 

Σρυχρῆναί σφ᾽ ὑπὸ τῶνδε δαμῆναι. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ἀἁ 

Στροφὴ γ΄. 
2ὕ Ὧ.. 7 - 

εὐστομ ἔχε, παῖ. 

189. 16 Βύοιον πικρᾶς οἰμωγᾶς 
ὑπόκειται, ΟἸἢΘ σ1ηη. ΒΓγυποΚ ὑπα- 
κούει, Ἠοτηᾶπη ὕχι ὀχεῖται, ἀ. ἢ. 
ἃ ἀϑ. ἀχὼ ὑπὸ πικρᾶς οἰμ. ὀχεῖ- 
ται τηλεφανής (τηλόσε, ἐχεῖ φαι- 
νομένη). Ερ να 5 πικραῖς οἰμω- 
γαῖσιν ὑπαχεῖ, Βδιιοθηβιθίῃ ὑσα- 
είδει, Ἐ;. ἨοΙπάπη ὑποχρούει. Ι͂ῃ 
ἀοιμβοῖροη ϑίππο πὰ θ6 ἴοι τηΐὶ ΡΗιιρ 
διηθηάϊγι, ἃ. ἢ. φιαθϑδίοσ οἰ δηλήδης 
δμοοϊγυϊί. Ναὶ. Αια. "6 Οἴσθρο 
Εϊηπ. 2, 29 72)»86 ριείαγαιμην 68ξ, 
δααη ἐϊϊμά 7,6ηιγιζηη οἰαηιο7"6 
ῬΡηϊϊοοίοίοο ιγι65α7"6, 

Θιιοά οὐμίαξιι, χιοδέμε, 
7’οην δι 

᾿ ]οδοοπαράο ηεμζηι Ποϑ 65 υο- 
6065 γ6{6γ1. 

1916’. Νϑορίοϊθιμοβ. ρθη ἴῃ 
ῬμΙΠοκΚίοῖβ [μοι άθη ἀὰς ΝΥ αἰΐθη ἄθι" 
ΘΟ ΠΟ θα ΟΡΒΘ Πρ, 8, Υ8]. 42. 1326). 
γον, καὶ γὰρ τὰ παϑ. κεῖνα, 
(τὰ) τῆς ὠμ. Χρύσης (λέγω), 
ἐπέβη πρὸς αὐτὸν (ΔΙ. 138 
σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ ΑἹιὸς ἐπιβῇ, Π1Θ. 
ἐπέβη πρὸς αὐτόν ναἱΐ ΒοζΖυρ 
δα ἄἀθη δυὰς ἢ πη ΟΡ ομ ηθίθη ΔῊΝ 
465 νυὔιμοηάθη Ὠγδο θη) ϑεῖα 

ϑ᾽οηγίζι, 

(ϑεόϑεν, ΑΙ. 186 ἥχου γὰρ ἂν 
ϑεία νόσος), χαὶ ἃ νῦν πονεῖ 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐ ϑεῶν του 
μελέτῃ (πονεῦ τοῦ μὴ 

192. χἀγω κνΐ Βοβομθι ἀδημοῖν 
βοβαρί, νν Θ π ἢ ΠΘθθη νορϑιδη Θ᾽ ἢ 
ἀμ δ Εἰπϑῖομι "ἃ" 8. 0. 
Ο. ὅ8 ὅσ᾽ οἶδα κἀγὼ πάνε' ἐπι- 
στήσει κλύων, χὰ Ὁ. Β. 1110. 

194. 1]. 2, 121 ὀλοόφρων ὕδρος. 
191 μελέτῃ φιοῖῦ ἰδῇ, τὰν 

ΔΒ ΡΟ Θ᾽ Θ Εὰ τάδε αολι ἠμάδων 
ΘΡΓΟΙ ἢ 5016 η46 ΕΡΟ ΘΙ απρ᾽ ΤΟ] ́ 5. 

198. ΑΡΟΠ]οπ, ἀθ Βορθηβοιᾶιζ 
ἄἀον αὐιίον, παι Βορθπ ὑπ Βορθη- 
Καηϑὲ ἄθιη θράκΚ] 65. νϑυ!]!] 6 θη 

199. ΕΠ)! 6 416 Ζοιΐ δυῖΐ ἀϊθ5 
1Π νον δοβϑίθοκιοϑ Ζ16] μϊπη- 
ἃ ἃ 585 ΚΙ Θη Ὁ ἃ} 6. ΥΒ]. ζὰ 
ΑΙ. 1 ἐχφέρειν. 

200. 6" Οπον τνᾶν πδὸ} 144 ἴ. 
ἄἀον ΠΟΙ] πᾶθον φϑίγθίθῃη, ννϑ55- 
1ν8}}} Θ᾽ 661 ἃ15 Νϑορῖ., 46} 76 ζὶ 
ὨΙΘΑΥ ΡΟ δι}, 416 ΚΙαρία αι ἀ65 
ῬἈΙ]. πὸνι. 16. ἀγηθ6. ΒΙΡΟΡΠ 6 ἀπά 
ΑΠ ΒΡ ΟΡ]Θ. βόμοθίπθη 416 ΕΓ ΘΙ" ἀ 6. 
Π Ιο ὗγ 6. νον Ζα ρθη. 

201. Ηογμδηη οΡΚἸᾶΡι ἀϊθ ἈΒγ - 



ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
τί τόδε; 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ἅ 

. προὐφάνγη χτύπτοος, 
φωτὸς σύντροφος ὡς τειρομένου του, 
2ἤὕ -« Ὁ. ὉΝ -- ’ 

ἢ που τῇδ ἢ τῇδε τόπων. 
βάλλει, βάλλει μ᾽ ἐτύμα 
φϑογγά του στίβου κατ᾽ ἀνάγχαν 
ἕρποντος, οὐδέ με λάϑει 
βαρεῖα τηλόϑεν αὐδὰ τρυσάνωρ" διάσημα γὰρ ϑρηγεῖ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ Ρ΄. 
᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

ἀλλ᾽ ἔχε, τέχγον, 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
»ι 2 εἰ 

λὲγ ὁ τί. 

ΧΟΡΟΣ. 

φροντίδας νέας" 

ἐς οὐχ ἔξεδρος, ἀλλ᾽ ἔντοπος ἁνήρ, 
2 Ζ, ΤᾺ, , . 3) 

οὐ μολττὰν σύριγγος ἔχων, 

ἸΏ6η [Ὧ 50 ὑηρονν δ Ή]Π1Οἢ), 4855 ΟΡ 
65 [γ΄ β᾽ Έ ]1οῖ πᾶ}, Βορἢ. Πᾶ}}6 
ΖΥΜΟῚ ΤΥΙΠΙΘ ΓΟ δ656 Ζί. θ Δ Π 6 νο- 
πα Ποῖ ΟΡ ᾿ΪΘ᾽ ἔχε παῖ μου -- 
προὐφάνη κτύπος, 210 ἃ) 61 τέκνον, 
δὴ τς (ὈΙπάον ἢ Π8 0} ἄδη 56Π0- 
Ἰΐδσπ εὖ στόμ. ΑἸΙΘΡαϊπρ5 8816 
Ἐπ ρο] 15 εὖ ἔχειν στόμα, ἌΡ. Βοὶ 
Ηοροά. 2, 17| ππᾶά βρᾶϊογπ Νδο]!- 
ΔΙΙΠΙΘΙ ἢ ἰδὲ εὔστομα ἔχει --- εὐφη- 
μεῖ, ΟΡ ΡΟΝ] ΔῈ} θεῖ Ποροά. ΑἸΐ 
εὖ στόμα 50ῃΡοῖ θη ΜΌΠτθη. ΥῈ]. 
258 σῖγα ἔχειν.) προύφ ἄνη νοῖὶ 
ΚΙαηρο, 6 ἀἴ6 νογυναπάϊθη Βε6- 
οΥΙο ἀ65 ΕΒΟΠοἴπθηα ἀπά (ΕἸδη- 
26η8 (8 ἀδ᾽ ΛΓΖ6] φαὰ --- ΟἸΞ 
ννἄοιδὲ φαΐίνω ἀπά φαμί) δα! ἄθη 
Τιαὰΐ ἀον δ Πππι6 θοὸν ἰΡᾶρθη. νγ6}- 
ἄθι, φαινέτω γήρυμα, γῆρυς λάμ- 
πεῖ, 189 ἠχὼ τηλεφανής, τὰ 0. 
ἘἈ. 180. 

202. σύντροφος, Αἰ. 639. 
204. θὸν ΟἸον [ΠΡ μὰ] οὐχνὰβ 

1 

ἴππη6 πη ᾿Δι50 Ὁ ; πδο ἢ νυ ἱθάθρΠο]- 
ἴθι ΡΠ θη 46. ΚΙρ Ια 6 Γάμρι 
ΘΡ Ὁ}: βάλλει [., 
κτύπος οὔατα βάλλει. 
ἢ τῇ δε ν8]. 0. Β. 8571. 

οὔθ. ἕρποντός τ νοις 
ἂν. στίβου, οι τ5} ἱαηὶ 
υἱὲ ἰαϑορήοξορηθ ἐπ βν δοϑο 
σ657}95 ἱποθραάθηῃξίδ. Ὀὰ5 6ε- 
ΒΘη.}6}} Ὁ. ἃ. 894 χκαϑ' ἡδονὴν 
ποδός. ΝΕ]. 215. 291. (Ὀ]ὲ Οον- 
Ρθοίο στέβον, ,, 46} ΠΟΙ  Θἀγιπρ θη 
ἄθη Βὰ55 δι ἄδθη Βοάθη θίζϑθη 
1 1155“, ἰδὺ 18. 667 ΟΡ ΚΟΠημηρ 46" 
Βεἀδοαϊαηρ νοη στίβος, ἐπι 665 51ὲ5, 
ΘὨ ΒΡ η56η.) 

2017. ὕ 6 56 106 ἀϑάδηϊα "δὶ [ον}- 
νυ ᾶμγοηάθη Πῦγθη ἀθν ἘΠΙ55 ΓΙ ΓΘ 
ἴῃ πορϑίϊνο ΕΌΤΙ νυν] 6 0} 0}, 16 
ΒΙ Β.: 

211. Νοορῖί. 5011 510} Ζιιϑδιηπῖθη- 
ὨΘΠΠΠΘη., τπἢ ΠἰΘΠΐ ἃϊ5 ἀ61" Βο]16 
Ζι [Ἁ]]Θη. 

Μὶι τῇ δ᾽ 

2 
Ζζατ 

9᾽.76- 

109. 

20 

210 

τ] ἤοιῃ. ἀμφὶ “ 
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ὡς ποιμὴν ἀγροβότας, 

- Ν 9 Ψ- 

βοᾷ τηλωτπτὸν ἰωάν, 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

2 215 ἀλλ᾽ ἢ που πταίων ὑπ᾽ ἀνάγκας 

ἢ ναὸς ἄξενον αὐγάζων ὅρμον" ττροβοᾷ «τι γὰρ δεινόν. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

Ἰὼ ξένοι, 

ἡϑδοτίνες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε ναυτίλῳ πλάτῃ 
’, 2 ΨΡι. 3. ΒΩ οὐδ 

χατξδοχὲεύτ, οὐὐ ξευόορμον, οὐτ οἰκουμένην; 
σπεοίας πάτρας ἂν ὑμας ἢ γένους ποτὲ 

’ » ἂν υ ᾿ Δ - 3 Ν «ς ’ 

τύχοιμι ἂν εἰπών; σχῆμα μὲν γὰρ Ελλάδος 
στολῆς ὑπάρχει προςφιλεστάτης ἐμοί" 

225 φωνῆς δ᾽ ἀκοῦσαι βούλομαι" 
Ν “ 3...» 

χαὶ μὴ μὶ'ὶ ὀχνῳ 
δείσαντες ἐχττλαγῆτ᾽ ἀπηγριωμένον, 
2 ΡῚ . "ὕ] 7 , 

ἀλλ᾽ οἰχτίσαντες ἀνδρα δύστηνον, μόνον, 

ἔρημον ὧδε χἄφιλον χαλούμενον, 
φωνήσατ᾽, εἴττερ ὡς φίλοι προςήκχετε. --- 

215. ὑπ᾽ 
205. 

210. τηλωπόφ, τηλέπορος 208. 
δίαι, βοᾷ ὀγνγαγίοιθ ππᾶπ οἰ θη Π1|6}ι 
βοῶν, ἄοοῖι νβ].. ζὰ Ὁ. Ἀ. 452. 

211. Ηϊπαυβδρᾶποπά δι ἢ 
ἄδθη [τ οἷπ (οὐννἃ δὴ ἃ ἢ 6 η- 
4 65) ΒΟ ΕΓ ἢ ρ᾽ ἃ 5116} ὸπ α η- 
ΚΟΡΡ]αΐζ (γόγθῖ. 221. 502... 
Ποῦ μοῦ νου ποῖ, ἀαθ5. ΡΆΒΠ]. 
Θπίνν  ἄον ἀσγροῖι ΚοΡρϑΡ ΘΠ 6 5616 Ρ- 
Ζ6η Ζὰ 86θίποηῃ Φζδιηπιου]δαΐθη τ ἢ- 
νΥΠΠΚαΡΙΙΟ. βοζνναηροη ψνοράθ 
ΟὐογΓ ἀδ55 δι ἄμπρο! ἄρῃ Κα] ΠΟ 
ἀθΟΡ. ϑθῖηθ Ἠὰ]Ποβιρ κοῖς ο Αἢ- 
ῬΠῸΚ ἀθ5. πὰ απ ϑο  ]Θοϑοπάθη Μ66- 
ΤῸ5 Δ 5 ΙΕ ΎΠ116} ΘΒ ΚΙαρο. ΜΕ]. 
089. )ὲὰ5 50} ἀθ5 Νοορί. Κᾶπη 
ΘΙ" ποοῖὶ πίομὺ βοβϑίιθα μά θη. 

ἌΙΞΟΝΙ, 

222. Ὅον θη. ἀθι" Απρο μον ρΚοΙ!, 
(πόλεώς τινος εἰναι, νΒ]. 13) Βοὶ εἰ- 
πεῖν, ννὶδ "δὶ νομίζεσϑαι, γράφε- 
σϑαι, ἀριϑμεῖσϑαι, χεκλῆσϑαι τι- 
γός. (16 [656 Ὁ} δῦ ποῖ Δὰν. Α νοῖ- 

ἂν. ρη»αδ ἀοίο71)90, βό5β8θνν, ἱπάθιῃ ἀϊθ α]5. π. πάτρας 
ἂν ἢ γένους ὑμᾶς ποτέ ἃυ5 ἴπη- 
Κυαπάθ ἀὸν Εν ὕμας Θηϊδίαηάθη 
ἰδ.) 

225. ὀρϑῶς ἂν εἴποιμι, τα ΕἸ. 
0θ9. 

2256. ΙΝ ηϊβαὶζὶ δα πέοδε 
φαϑιαῖ (ὄκνῳ ννῖθ Αἱ. 82) νοῦ 
ποῖπο}" νον] ἀθγα ηρ ἱπὶ 
Αθυβθθοη; οἷν ἀᾶγΓδὰα κ5 
ΟΝ] 65 νοη πὶ ἔχ ο - 
τθη ἃ. 16 ϑιυυποηγιμῃᾶ 51η4 σϑμ δα, 
Ὑγ 61} ῬΡ1]. ἃκ5 ἄθιη Βοπθῆπιθη ἄθι 
Εγοιηάθηῃ ἃ θηΐϊπηπ, ἄδ55 516 ἴῃ (6 
Τὶ νον πὶ ΘΡΒΟΏΓΘΟΚθη. 

227. οἰχκτίσαντες, ἴαπϑ5δϊ 
ΜΙυ]οῖ4, 5. σὰ ὅ9 ἐχϑήρας. 809. 
908. 

228. )ὲὰ85 μιαηἀβοιν Ποῖ 6 χα- 
λούμενον ἰ᾿ᾶδδι 510! πὰ} ἅιϑδθι δι 
αν πὰ φωνήσατε νοΡὈϊπάθῃ, ἐγ- 
υοθαγίθηι αἰϊοφιίηεἶγιί. ὙΜοΡιααμι- 
Ἰ1ο ἰδὲ αν ΒΡραποκ Ζὰ Β0Π ΓΟ Ι πη 
κακούμενον, ἃ. ". τῷ ἔρημον 
καὶ ἄφιλον εἰναι, 41Ί. 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗῊΣ. 1171 

ἀλλ᾽ ἀνταμείψασϑ᾽" οὐ γὰρ εἰκὸς οὔτ᾽ ἐμὲ 
ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ᾽, οὐϑ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
2.27 3 "5 ἃ - - ε! 
ἀλλ᾽, ὦ ξέν, ισϑι τοῦτο πρῶτον, οὔνεχα 

“Ἕλληνές ἐσμεν. τοῦτο γὰρ βούλει μαϑεῖν. 

ΦΙΛΟΚΤΗ ΤῊΣ. 

ὦ φίλτατον φώνημα. φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν 
πρόρφϑεγμα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ μαχρῷ. 

τίς σ᾽, ὠ τέκνον, προρέσχε, τίς προςήγαγεν ' 
χρεία; τίς ὁρμή; τίς ἀνέμων ὁ φίλτατος; 
γέγωνέ μοι ττᾶν τοῦϑ', ὅπως εἰδῶ τίς εἶ. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ἐγὼ γένος μέν εἶμι τῆς περιρρύτου 
Σχύρου" τιλέω δ᾽ ἐς οἶχον" αὐδῶμαι δὲ παῖς 
᾿Αχιλλέως, Νεοτττόλεμος. οἶσϑα δὴ τὸ ττιᾶν. 

ΟΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὦ φιλτάτου παῖ πατρὸς, ὦ φίλης χϑονός, 
ὦ τοῦ γέροντος ϑρέμμα «“υχομήδους, τίνι 
στόλῳ προςέσχες τήνδε γῆν, πόϑεν πλέων; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ἐξ Ἰλίου τοι δὴ τανῦν γε ναυστολῶ. 

290. ὰ Νϑορίο!θιηοβ, ἄσγοι ἄθη 
ΘΡρΡ οι [ηἄθη ΑΠΡ]Π1ΟΚ Δι 550} Πα ϑϑιι δ; 
σον δομῖ, δἰο 5 μ}6 }0, ἀπὶ 561 ΠΟΙ 
ΒΟΙ1ὸ βομιᾶ885. Ζὰ δηὐνν ΟΡ θη, ἀγᾶηρι 
ῬμΠοΚίοι πὶ 4λλ ἀντ., αἐ γ6- 
ϑροηαοίο. 

2394. ΑΘ, ννὶθ ΒΟΡΡ1Ὸἢ 51 
65 ἄοοσι, ποῖ. 580 ΙΪδηρον Ζοῖΐ 
6 ἢ πιν ἀϊο Απλθάθ οἰ π 68 
50] 6 ἢ Μἃπη 6 5 (οἶπ65 Π6]]6η6Π) 
2Ὁ νου πο π! Μὶϊ καΐ νοΡρὶ. 
ΕἸ. 1084. 

2390. [ὰ ΡΙΠοΚίοὶς Πθάθη Βαδοϊίθ 
τη αἴθ 5 ἀ6} [γϑαάϊρθη [{6}08Γ- 
ΤΒΟΒιπρ Θη θρυπροπάο Ὑ οΥΕ[116,» 
νυνᾶμνοπά Νοορίο]θιηο5 βιθὶβ ΚΓ Ζ απ 
δοιηθβϑϑθη δηννογίοι, ἀπὶ ΠΙΟμ  οὐννἃ 
ἄσοη Βοίγαρ, ἀαγοι] ]οΚοη Ζὰ 1 556η. 
Ἠΐον Καπη ῬμΠοκίοι Καὰμη νὸν Ετ- 

γορίμοῖς ἀὰς τοῦθ νους Πηάθῃ, 
τίς σε προςέσχε, τίς προςήγαγεν 
χορεία [. 

2538. ὅπὼς εἰδῶ τίς εἶ, τὰ 
Ο. (. 888 λέξαϑ' ὡς εἰδῶ τὸ πῶν. 

,3259. Θάγϑ5. 14,199 ἐκ μὲν Κρη- 
τάων γένος εὔχομαι εὐρειάων. 

241. Νρ!. Ζζὰ Αἱ. 480. 

243. ΔΟΙΉΪθιιβ 56 1051 πθηηΐ ΙΗ 
19, 320 τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἕνει τρέ- 
φεται φίλος υἱός. 

244. στόλος, 
Ο. (. 8588. 

245. Νοορίοϊθιποσ ἐπαϊ, 415. 0} 
Τοάἀογιπδπη νυν ἰβ56η τη 556, ὙγΟΠΘΙ 6. 
Κοπιπιο : Ναυη, νοη ᾿Ἰϊὸ5 ΔΓ 6 
πον ἜΣ ποῖπι. 0. ἢ. 1171 
χείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐχλήζετο. 

οατδδα ἐ{7ι6η"15, 



φυθπῶς γὰρ κχατοιδ᾽, 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ δὴ σύ γ᾽ ἦσϑα ναυβάτης 
ἡμῖν κατ᾿ ἀρχὴν τοῦ πρὸς Ἴλιον στόλου. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ἢ γὰρ μετέσχες καὶ σὺ τοῦδε τοῦ πόνου; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 
3 "ἢ 3 Ν 
ὦ τξδαγνον, οὐ γὰρ 

3 ’ » “εἴ 2 Ρ] -ο 
οἰσϑὰ μ' οντιν ξειςορᾷς; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
[ἡ ) Σ 2 ’ 

ὃν γ εἰδον οὐδεπαποτε; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΗΣ.. 
3.0) 24. ’ 2 2 Ἀ - ΒῚ - ω , 

οὐδ᾽ ονομὰ γ οὐδὲ τῶν ἐμῶν χαχῶν χλέος - 
2 2 2ων -- "ΝΕ" , 
σϑου ποτ οὐδὲν, οἷς ἐγὼ διωλλύμην; 

“ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ς δ ὼς 5 Ὁ. Ὑῇ τ 2 - 
ὡς μηδὲν εἰδὸτ ἰσϑὲε μαὶ ὧν ἀνιστορεῖς. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
- 

ὦ πόλλ᾽ ἐγω μοχϑηρός, ὦ πιχρὸς ϑεοῖς, 
ὁδοῦ μηδὲ χληδὼν ὧδ᾽ ἔχοντος οἴκαδε 

μηδ᾽ Ἑλλάδος γῆς μηδαμοῦ διῆλϑέ που. 
ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἐχβαλόντες ἀνοσίως ἐμὲ 
γελῶσι σῖγ᾽ ἔχοντες, ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος 
ἀεὶ τέϑηλε χἀπὶ μεῖζον ἔρχεται. 

φρθὠ τέκνον, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ ᾿Αχιλλέως, 

2406. οὐ γὰρ δὴ -- γε, ἘΠ. 
1020 οὐ γὰρ δὴ κενόν γ᾽ ἀφήσο- 
εν. ; 
ὉΠ. οἰ Ὗς θὲ 
250. ΕἸ. 928 πῶς δ᾽ οὐχ ἐγὼ 

χκάτοιδ᾽ ἅ γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς; 
0. ΗΒ. 10ῦϑ.. Μὶι οἶσϑα -- χάτ- 
οὐδοα νι. 258. Δ 069: 

254. Βὶ5 900 5ομιη! ἀορὶ ΡΒ ΟΚιοὶ 
561η6 ΡΟΓΒΟΠ]ΠΙΘἤ θη Ὑ Θ  ἀ] 1556, ἀδηη 
ἀοὴ Ζυβίαηα ἀ6ι" [η56]. --- πολλὰ 
μι.. Μὶθ ΑἹ. 909 ὃ πάντα κωφός, 
ὃ πάντ᾽ ἄϊδρις, πὰ 0. Ἀ. 1191. 
ῬΒΠΟΚΙοΙ, 50. ἰδηρα νοὰ] ΘΡΚΘΙΙ" 
110 Μοηβο θη ρΘβο Ἰθάθη, βρυῖομ 
δῦοῖ. πῖον απηϑιδη ἀΠ0 ἢ. ἀπ νυὶθάθν- 
ΟῚ ΟἰοΡ. ἀἸΘσ θοη ἀοάδηκρη. 

255. ὕειον" ἀὰβ ἄθῃ ΑὈΒΒρυ ΟΝ 

ὦ πικρὸς ϑεοῖς τποιἱνίροπάθ. μή 
(115) σὰ Απϊ. 6971. 

2566. Ἑλλ. γῆς μηδαμοῦ ᾿5ὶ 
ἴηι ΕἾΘ Ζὰ ν]6} σοδᾶρὶ, ἀὰ ΡΠιὶ- 
Ἰοκίοῦ ἀὰβ ἀρ ὩΣ νὸν ΘΚΥΓΡῸΒ 
Βοπαῦρίθη Κοπηΐθ. 

258. σῖγ᾽ ἔχ., Ια σθαι πὴ 6}- 
1160}, ἄδιῖ ΝΙροιμαπμα νοὴ ΓΘ 
μᾶρίθη ὙΡίμΓθη ροβθη οἱ Καῃάθ 
ῬεΚομιηθ. 

959. ΥΡΙ. ΕἸ.- 1000. 
200. Μοΐη ὅόδη, οΚιπᾶ νοπ 

Θἴηθ αῖον ΑΟΒΙΠΠ1 65}. πὲ 
ΕἾΠο5. δΟΒΡΡΟΟμθη, νυ 90 ἐσθϑλοῦ 
πατρὸς παῖ, ννὶθ πᾶ ΞΡΓΙ ΘΟ νν ΟΡ ΒΟῊΝ 
βᾶρίθ τοῦ πατρὸς ὃ παῖς, ἃ. ἢ". 
εὐγενὴς κἀξ εὐγενοῦς, πὰ Αἱ. 491. 
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ε; 
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2 ἜΡΟΝ, ΤΩ͂Ν δ ͵ .-Ὁ « ’ 5 

οδ᾽ εἰμ ξγώ σοι κεῖνος, ον χλύεις ἱσως 
-“- ΕΣ 

τῶν Ἡραχλείων ὄντα δεσττότην ὅπλων, 
ς ἴω -- ,ὔ [4] Ξ 

Ο τοῦ Ποιαντος παῖς Φιλοχτήτης, ὃν οἵ 

δισσοὶ στρατηγοὶ χὠ Κεφαλλήνων ἄναξ 
ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδ᾽ ἔρημον, ἀγρίᾳ 
γόσῳ χαταφϑίνοντα, Τὴ: ἀνδροφϑόρου 

πληγέντ' ἐχίδνης φοινίῳ χαράγματι" 
ξὺν ἣ μ᾽ ἐκεῖνοι, παῖ, σιροϑέντες ἐνθάδε 

ᾧχοντ᾽ ἔρημον, ἡνίχ᾽ ἐκ τῆς ποντίας 
’ , - , ’ 

Χρύσης κατέσχον δεῦρο ναυβάτῃ στόλῳ. 
5 ΚΔ}. , 2 ς Ὁ Ψ - ’ 

τότ᾽ ἀσμενοί μ' ὡς εἶδον δκ πολλοῦ σάλου 
[γ2 δὰ Υγ 55: 2 - 2 - ’ 

εὔδοντ᾽ ἐπ ἀχτῆς ὃν κατηρεφεῖ ττἕτρῳ, 
, 2, γ γε Ν , 

λιπόντες ῳχονϑ', οἷα φωτὶ δυςμόρῳ 
« Ῥ)» Ἁ ᾿ - 

ῥὁάχη προϑέντες βαιὰ καί τι καὶ βορᾶς 
ἐπωφέλημα σμιχρόν, οἵ αὐτοῖς τύχοι. 
σὺ δὴ, τέχνον, πτοίαν μὴ ἀνάστασιν δοχεῖς, 
αὐτῶν βεβώτων, ἐξ ὕπνου στῆναι τότε; 
ποῖ ἐχδαχρῦσαι, ττοῖ᾽ ἀποιμῶξαι χαχά; 

΄τω - . 

ὁρῶντα μὲν ναῦς, ἃς ἔχων ἐναυστόλουν, 
’ , 27 7 δ᾽ ,ι.3 27 

σιασας βεβώσας, ἀνδρα δ᾽ οὐδέν ἕντοττον, 

201. Βεοάθσευίδαιη βίον ῬΙΠΠ]οΚίοι 
510} ρΊΘΙΟΙ. ἃ15 ἤθυρη 465 ΠΡ ΚΙοΙ- 
0 θη Βοβθηβ Ζὶὶ ΟΡ ΚΘΉΠΘη, ὙνΟΓϊ 5 
18 50Π0η ἃΡηπημη!, 16 ΠΟΙΘη 
Ὑν  ΡΗΝ ν᾽ ἀαγασπῇ Ἰορι. 66 ἀδὰ5 
Ῥεπσπα χϑυεῖς σὰ ὁ. Ὁ, 240; 
ἄμε" ὅδε ἐκεῖνος τα 0. (. 188. 

2064. δισσοΐ, ν»ἱὶὰο 1023 ἴ. ΑἹ. 
δ. Κορπα!]οποηκΚῦπὶρ νυνὶ 
Ο ἀγϑδθαβ ΟΠ ηΐ50}} ροπαηηῦ, ἀἃ 766 
(11. 2, 691) «5. 5οῆ]δπο Ηδηα 6] 5] θιιΐο 
ππὰ σοί Θϑογάπθον νον 8 ἢ 
ναοῦ. Ψρ]. 191. 

200. τῆς, νν 861} ἀοθνΡ Βῖ595 νοῃ 
ἄδθι σαπὶ ΥΥ ἄο! ον. 465 Ηθ Πρ Πα η5 
Βθοβίθ θη ὨΡδοιθη δΡο] ρα, 1321. 

2601. φοινίῳ Πᾶν8Ὲ [οἷν π80}} 
οἶπον Ἀπ Πρ αηρ᾽ 61 Ἐπ αβία! 05 βίαι 
ἀθ5. ἅτ ἱΡΡΊΡῸΡ ὙΥΙΘἀΘΡ ΟΠ απ νοὴ 
2605 ἴῃ ἀϊο Ηδπάβοι!νν". σουαίμθπθη 
ἀγρίῳ πΟΙΡΈΒΙΟΙ]. 

208. ξὺν “β ἣ (τῇ νόσῳ) συν- 
ὄντα. με, νῈ]. 1022. Ο. (. 518. 
16 ὙΥΙΔογ οΙαπρ; ἀ65 ἀφάδηκρηβ 
ἅμ η] 1 νῖ6 Αἱ. 6211. Απι. 420. 

211. ἴῃ ΒΟΙΡο ἀσν πο 1 δ᾽ 6 ἢ 
νυ ἀϑομ οΡζθη. 16 Μρία- 
ΡΒοΡ (Ὁ. Β. 24. Δηι. 109) ἰδὺ βαννὅῃ, 
4ἃ σοριαάθ νοιὴ σάλος ἴπι ΜΙ ΡΚΙΊΘΙ πα 
δίπηδ ἀἴ6 Πδάο ἰδὲ. Υ8]. ζὰ Αἱ. 200. 
(ἄσμεν ον Ὠϊπάον ἢ.) 

218. οἷα φ. δυςμ.. ἂς ἄθιῃ 
ἄσοιι πίοι 5 ̓ π6 1 σὰ νου] ΘΓ ἢ ν᾿ νᾶ}. 

215. οἵ αὐτοῖς τύχοι, ν61- 
ὉΝΘΙΡΙΟΙ δῖ6 οῦθη Ζζιν ἤδηὰκἀ 
αι θη, ν6]. ΕἸ. 1877 ἥ σε πολλὰ 
δὴ ᾿4φ᾽ ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προῦ- 
στη» χερί, τἷῦ ἀθν Ἄππι. 

218. ποῖα, δϑάχρυα, ἐκ δι, ποῖα 
ἀποιμ. κακά, ποίας οἰμωγὰς 
χαχὰς ἀποιμῶξαι. 

205 

210 

210 

280 

-- 
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Ψ [«᾿ 2 ᾽ὔ γ7.) ὦ ’ 

οὐχ ὅστις ἀρχέσειξν, οὐδ᾽ ὅστις νόσου 

χάμνοντι συλλάβοιτο, πάντα δὲ σκοπῶν 
εὕρισχον οὐδὲν ττλὴν ἀνιᾶσϑαι παρόν, 

Ξ ἤ τούτου δὲ πολλὴν εὐμάρειαν, ὦ τέχνον. 
ς Ἁ , Ν Ν , 23) ἡ ’ὔ 

2800 μὲν χρόνος δὴ διὰ χρόνου προυβαινὲ μοι, 

χᾶδει τι βαιᾷ τῇδ᾽ ὑπὸ στέγῃ μόνον 
διαχονεῖσϑαι. γαστρὶ μὲν τὰ σύμφορα 

,ὔὕ ’ὔ 2 2 ’ Ἁ ς ’ 

τόξον τόδ᾽ ἐξεύρισχε, τὰς ὑποπτέρους 
βάλλον πελείας" πρὸς δὲ τοῦϑ᾽, ὃ μοι βάλοι 

Ν 2 φΦ΄ ενΝ ὮΝ ’ 

290γευροστταδὴς ἀτραχτος, αὑτὸς ἂν τάλας 
ΕῚ , ’ γ.5-}) , 

εἰλυόμην, δύστηνον ἐξέλκων πόδα, 
ἊΝ -Ψψ .,. 2) ἄν, τς ᾺΠ Ν ν - 

πρὸς τοῦτ᾽ ἂν᾽ εἴ τ ἔδει τι καὶ τοτὸν λαβεῖν, 
καί που πάγου χυϑέντος, οἷα χείματι, 

’ - -ψ 2. ΟὉΝ γ:} , 

ξύλον τι ϑραῦσαι, ταῦτ ἂν ἐξέρττων τάλας 

2965 ἐμηχανώμην" εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν, 
2 Ὶ ᾿] ’ ’ γ , ’ 

ἀλλ ἐν πέτροισι πέτρον ἔχτρίβων, μόλις 

ἔφην. ἄφαντον φῶῤ; ὁ 
ὃ Ν , 3.3, τῷ 

καὶ σῴζει μ' ἀεὶ. 
οἰκουμένη γὰρ οὖν στέγῃ πυρὸς μέτα 
σιάντ᾽ ἐχττορίζει, πλὴν τὸ μὴ νοσεῖν ἐμέ. 

282. σχοπῶν εὕρ., νἷε Αἰ. 
1054. 

289. ἤον. ὅδϊ. 2, ὅ, 69 7ηυογῖοξ 
γἱΐ οἰδὲ ἰορ αμην ργαδίθ)" ρίο7"» 76 
διμίδημθ. ῬΊ]. ΘρΡΊ ΘΝ τὰ] 46." [Ρὸ- 
ῃἷ6 465. ϑ0.}}})67Ζ68. 

28ὅ. 16 Ζεῖι 5010} ὍΝ οἰην- 
11} ἀ Δ], ἡμέρα παρ᾽ ἡμέραν. 

281. τὰ σύμφορα, τὰ ἀναγ- 
χκαῖα. 

288. ὕποπτ. ἀθδαϊοὶ αι ἀϊδ 
ΟΠ ΘΡΊΘ ΚΙ, ἀθν βοπθαρη νῦρο] 
Πα ἢ Ζὰ τνου θη, νρ]. 955. 1146. 
ΑΙ. 140 πτηνὴ πέλεια. ΤΥ 1ρ ΘῈ 5 
ν8]. ΤΊ0 ΗΠ, 

290. νευροσπ. ἄτρ., 8αρ]ίία 
Ομ. 7.670 0 γοίγαοία, θ χίο 6ογ- 
δϑοημζι,)", ἃ 6 }ῦΌυ0 ᾿δαπι »»ορθι, 
οὐηιμϊαί τι ηχαηῖς ηιέἑα ἐμ)", --- αὖ- 
τός, οἶπο Φαρα]ιπηά. 

291. Ὑ6]. 1571. τῷδε δυστήνῳ 
σποσι. 

2092. )κ5 50ῇοπ ἴῃ Αηΐαμρο 56- 

βοίζις πρὸς τοῦτο νυ ]Θάογ!ο}} ΡΠ ]- 
Ἰοκιθὶ ἴῃ 561η61" θυ ίΐθη ΝΥ 6150 π80}} 
ἸδηρΡ 6 ΥΊὴ ΖΜ ἸΒΟΒΘηΒ8 126. 

2905. πῦρ ἂν οὐ π., 65 Και 
0.1] νοῦ, (855 ΚΟοΙπ ΠΆΡΑ ΖῈ1 
Ηδηὰ ννᾶγ. 

290. Νοοῖ Πθϑιιΐθ μϑάϊθηθη δίοὴ 
αἴ ΟΥΙ ΘΟ α. οἶπθ}" Παρ θη ππ4 οἰπο 
λεώς διθιηδῦῖ, ἀπῇ Εἶθ  ΔηΖι- 
50] ρθη, Ὑ8]. 860. 16 Μῦμο, ΒΘαΘΙ" 
2 βολ αθθυ, 18] 510}}) ἴῃ πέτρο τ- 
σι πέτρον ἐκχτρίβειν. 

297. νιν». ἄθονρ. 1, 195 μέ 5(- 
Ιἰοῖς υδηιῖς αὐδίρεδμηι (ἄφαντο»). 
θαρομα16)"61 18 Ἴιθη:. 16 ΑΙΠΙογδιίοα, 
νἱο 88 ἡμέρας μέρος. 180 τί στέ- 
γειν ἢ τί λέγειν, 1880 οἴο. ΜΈ]. 
ΑΙ. 1112 υπὰ ᾿αδοηάου5 πὶ. 100 

ανὲν φάος. --- ἀεί, 16 4 6 518]. 
209. ΡΒΙΠοΚίοι πὰ βο: 1η 416 8]}- 

ΒΘΠΊΘΙΠΘ, 16 65 δ0Πθῖη}, βργ10}- 
νυνί ϑοηΐθηζ, Ομράδοῃβ. υὑπᾶ 
Ἐδαοῦ ρονγάμγα ἄθ Μϑηβο θη ΑἸ- 
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φέρ᾽, ὦ τέκνον, νῦν καὶ τὸ τῆς νήσου μάϑης. 
“- ’ ’ 3, » « ’ 

ταύτῃ πελάζει ναυβάτης οὐδεὶς ξχώ»ν». 
2 ’ ε 3 3230) ὦ ’ 

οὐ γὰρ τις ὁρμος ἔστιν, οὐδ᾽ ὅποι πλέων 
3 , ’ ὮΝ ,ὔ 

ἐξεμπτολήσει κέρδος, ἢ ξενώσεται. 
᾿ 2 » 99 « - - ’ -»"ο2 

οὐχ ἐνθαδ᾽ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν βροτῶν. 
3 3 ΡὩ 3} , . , 

τὰχ οὖν τις ἄκων ἔσχε" πολλὰ γὰρ ταδε 
ἐν τῷ μιὰγιθῷ γένοιτ᾽ ἂν ἀνϑρώπων χρόνῳ᾽ 

οὗτοί μ᾽, ὅταν μόλωσιν, ὠ τέχγον, λόγοις 
ἐλεοῦσι μὲν, καί πού τι καὶ βορᾶς μέρος 

2 προςέδοσαν οἰχτείραντες, ἢ τινα στολήν" 
Ἂν - 2 , Ν ἘΣ, Ξν -»ἭὝ , 

δκεῖνο ὃ οὐδεὶς, ἡνίκ. ἂν μνησθῶ, ϑέλει, 

σῷσαί μ᾽ ἐς οἵ χλλ ἀπόλλ (λ ἷ μ' ἕς οἴκους, ἀλλ΄ ἀπόλλυμαι τάλας 
2») 7. ἔν. “22. ’ 32 - ᾿ 

ἕτος τόδ᾽ ἤδη δέχατον ἐν λιμῷ τε χαὶ 
χαχοῖσι βόσχων τὴν ἀδηφάγον νόσον. 
τοιαῦτ᾽ ᾿Ατρεῖδαί (ὦ ἢ τ᾽ ᾿Οδυσσέως βία, 
ΕΊ - “» κ᾿ 

(ὦ παῖ, δεδράκασ᾽ " οἷς ᾿Ολύμπιοι ϑεοὶ 

δοῖέν ποτ᾽ αὐτοῖς ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν. 

165, ἀθβϑθὴ δ. βοάν [ὁ --- »νοιηῖῃ 
ἐν ἄθῃ ΑΌΒΒΡΡΟΟΙΙ ὃ χαὶ σῴζει μ 
ἀεί Βορνάπαοι --ὀ ἀυχοὶ πλὴν τὸ 
μὴ νοσεῖν ἐμέ οἷπθο 5ρ6ῖ61}16 Βε- 
ΖΘ μηδ᾽ 0 510} 5615: 61, δἰῃμδ] 
ϑοννθθηΐ, ΠΏΙΠΘΙ ἃἂη 56ῖη [1,6] άθη 
Ζὰ ἄθηκθηθ. ΑΘμΠ]Π1οΙ. ΤΟΙ. 1228 
τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ᾽ 
ἐμοὶ Σμικροῖς ἀπιστεῖν τὴν πά- 
ρος συγχεῖ χάριν. ΝΕ]. κὰ Αἱ. 158. 

900. ΠΙΟΠ ΘΟ νον μάθη 416 ιν οἰΐθ 
ῬΟΡΒΟῚ ἀ65 (οη]. δια 465 Πηρογᾶ- 
εἶν, ἰηάθι ἄϊ6 Πδπά]ηρ ἀθΡ φὴν οἱ- 
ἴθη Ῥουύβοὴ ἄγ} ἀϊ6 Πδηά]αηρ 465 
ἴῃ ἀ6ν ουβίθη Ρϑύβοη Γϑάθηάθη δ}- 
76 ο5 νϑυδηϊαβϑδὺ βϑύδοιμι νυν ἱρὰ. ΠΙΘΙ" 
ἀυ 5015} ἸΟΓΠΘη. [}ω06]|50}} ἰδ 
ἀὰ5 ΟΡ Δ 1 η155 ΒΙΟΙ} νομί  ἄθη 
νοη ἄθμι ἰπ φέρ᾽ εἴπω. ΧΕΙ. Κυὰ- 
ΟΡ Γ᾽. 54... ἃ., Αἰ, Ἵ. 

902. εὶ. 221 υπὰά ἀδὰ5 Ποιμοτῖῖ- 
506 “ῆμνος ἀμιχϑαλόεσσα. 

803. ΤΡΔοΙ. 98. χέρδος ἐμπολᾷ. 
ϑαθ)θοῖ Ζὰ πλέων ἰδὲ ναυβάτης, 
τίς. 

804. τοῖσι σώφρ. βροτῶν, 
Θ. ἘΠ 7219,.281. 

805. 1] ΙΒ πα, οἰ πη 5ἷ 
ἄυ, Καὶὰ πο ον νν τ άον ΥὟΥ 1]- 
10 δη8 ᾶηά, Αἰ ἀϊθ56 ἄδθιῃ 
ΝΘοΟΡ ΟΙΘῸ5. ὑπίθυρ!ορῖο νουηα- 
τπὰηρ δηϊννορίθὶ ἀἄδπη ΡἈΠ]]οΚίθί. 
γρ]. ζὰ 0. Ἀ. 1378. --- τά δε, νγἃϑ 
ἄθη δίθηβοιθη νοῦ ὙΥΠ]Θη β6- 
ΒΟΒΙΘΗΙ. 

900. ΑΘ650}. ΡΡ 01}. 449 ἄνϑρω- 
σοι τὸν μακρὸν χρόνον Ἔφυ- 
ρον εἰκῆ πάντα. 

909. οἰχτείραντες, συ Ἄν: 
812. ἀπόλλυμαι ἔτος δέ- 

κατον ἰ᾿ἰ5ὶ Ζυρ οΚΖα ΒΓ δ ἀπ- 
ὄλλυμαι ἀπώλειαν δέκα ἐτῶν. 

8318. 16 ἀ δὴ φ. νόσος (τι 1. 
158) ἰδ ΠΙ6Ρ δἰ υ)ῦ565 ΤΉΙΘΙ, γν 6] ἢ 6 5 
ῬΒ1]. ᾿ἱΐ δοίηθηη ΕἼ ΘΙβοῆθ. πᾶ ΓΘ ἢ 
ΤΏ 1158. 

815. Νδοϊ τοιαῦτα --- δε- 
δράκασιε 8016 [ο]5 θη οἷς ϑεοὶ 
δοῖέν ποτε χαὶ αὐτοῖς τοιαῦτα 
παϑεῖν, νο αὐτοῖς ἀθῃ (δροη- 
βαἴ2 ζὰ μὲ Ὀι]4οι, ν8]. 278. Αβοε 
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. ΧΟΡΟΣ. 

ἔοιχα χἀγὼ τοῖς ἀφιγμένοις ἴσα 
ξένοις ἐποιχτείρειν σε, Ποίαντος τέχνον. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ἐγὼ δὲ, καὐτὸς τοῖςδε μάρτυς ἐν λόγοις,. 

820 ὡς εἰσ ἀληϑεῖς οἶδα, συντυχὼν καχῶν 
ἀνδρῶν “Ατρειδῶν τῆς τ Ὀδυσσέως βίας. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἢ γάρ τι καὶ σὺ τοῖς πτανωλέϑροις ἔχεις 
ἔγχλημ᾽ ᾿Ατρείδαις, ὥστε ϑυμοῦσϑαι παϑών; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί ποτε, 
ϑ)δὲν αἵ ᾿ῆυχῆναι γνοῖεν ἡ Σπάρτη ', ὅτι 

χὴῇ Σχῦρος ἀνδρῶν ἀλκίμων μήτηρ ἔφυ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

εὖ γ᾽, ὦ τέχνον. τίνος γὰρ ὧδε τὸν μέγαν 
’ ᾿] 2 -ο 

χόλον χατ αὐτῶν ἐγχαλῶν ἐλήλυϑας ; 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ὦ παῖ Ποίαντος, 

ῬΒΠοΚίοι βἰθίρορὶ ἀϊθ Νοιμ, ἀϊ6 δν 
βϑίηθη Ῥριηϊρονη δηνν πϑομ!, πόμ ον 
ἄσγοι ἄρῃ ὙΥ̓ απ50}) νό] ον Εἰ ρ6}- 
ἰὰηρ᾽ 56 1Π6 0 [οἰ άθη, ἱπάθηι οι" διαὶϊΐ 
τοιαῦτα Ἰνε5ιϊμ οι" ἀντείποι ἐμοῦ 
βᾶρι!. (Ρογβοη οἱ᾽). 

917. ΑτἰῷῈό ἄδη δ}}51 0 16} δαῖ 
ΒΟΒΡΔ 6 η. σοβίθ θα ον θη 465 
ΟΠοῦ 5. Κοπηῖϊο ΡΠ ΟΚΙΘΙ δα ΘΠ 6η, 
ἄἀονβορθθ. βοὶ ὑΊΡΚΠΟΙ νοὰ ΜΙΕΠοΙά 
ΘΡΡῚ 6, τυ ἱο Γράμ ΡῈ Βθϑαοιον 907; 
061 Δα ἀ 16 ΑἸ} ϑϑαηρ ῥοϑία θη 
416 γοῦίθ, ἀδ55 ἀδθ5. (μου ΜΠ|οι- 
ἄθη ὄθθη 80 νγϑηΐρ ἐπᾶπμ5 6 ΗΠ 
ΒΒ Π η ννοΡάο. 

919. μ. ἐν λόγοις, Ζοαρο θεῖ 
ἀθὰ ΘΡθὴ Εγχζᾷμιτθπ, ΚυΖ 
[ἄν : ἀθΡ οἷ ἃ]5 Ζθιρθ δι[οίθη 
Καηη [ἀν ἀδ5, νὰ ΡΒΪ. οθϑη 6- 
210 Βαϊ. 

ἐξερῶ, μόλις δ᾽ ἐρῶ, 

920. )ὰἃ ἴον ἰπ β] ΘΙ μον 
Ὑν οῖ56 ΕΥ̓͂ σα ἢ ρ 6 ἢ σ᾽ ΘΠ ἃομξ 
ΒΑΡ 6 ἂηῃ ἄθη Αἰγιάθη ἃ]5 "ὅ- 
5860) ΜοηβοΝ θη. 6" δἰαϊὶ ἀθ8 
οΡυναριθίθη Παιῖν5 σι συντυχών 56- 
βοίζια (ἀθηλ εἶν ΡΘραμὲ ἃ ἄθηὶ νοΡ- 
ννἱθδοπάθη ΒΟρΡΠς τυχών, πειρα- 
ϑείς. ΝΕ. 1382. 

8926. ἕνα γνοῖεν, ἄδον' Ορίαιῖν 
16 ΑἹ. 1221. Μγυκθϑηᾷᾶ, ἰδὲ Αρᾶ- 
ΠΙΘΙΠΠΟΠ5. (σι ἘΠ]. 9), ϑραγία Μοηο- 
ἸΔ08᾽ "4 ]} 86 βδθηαπηΐ, θ΄ βοὴ ρο]δη- 
φοπάθη διάάίθη ὑπ ἀἃ5. ΚΙοἶπο 5Κγ- 
ΤῸ5 βορθηῦθοι", 5. 459. 

921. 9." ΡΥ σθαι ΟΝ δν 
ΘΗ ΒΡΙαηρΘηΘη 6αΓΟ]] (νοεῖ. 
151 ὅτου ἰγήν) ννἱνῖῦβι ἀπ 1}- 
π6η ἄδιηῖ γον χόλον ἐγχαλεῖν 
τινι, ὶθ Ὁ. Β. 702 νεῖκος, ομμί- 
»ραηι, χφίαθ ϑαοϊίαυϊζέ ἐγ αηι, γι αἰέ- 
φιέθην 6ΟΉ {82}. 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 10. 

ἅγωγ᾽ ὑπ αὐτῶν ἐξελωβήύϑην μολών. 
ἐπεὶ γὰρ ἔσχε μοῖρ᾽ ᾿Αχιλλέα ϑανεῖν, 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

οἴμοι" φράσης μοι μὴ πέρα, πρὶν ἂν μάϑω 
πρῶτον τόδ᾽" ἢ τέϑνηχ ὃ Πηλέως γόνος; 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

τέϑνηχεν, ἀνδρὸς οὐδενὸς, ϑεοῦ δ᾽ ὕπο, 
τοξευτὸς, ὡς λέγουσιν, ἐκ Φοίβου δαμείς. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ εὐγενὴς μὲν ὃ κτανών τὲ χὠ ϑανών. 
ἀμηχανῶ δὲ, ττότερον, ὦ τέκνον, τὸ σὸν 
πάϑημ᾽ ἐλέγχω πρῶτον, ἢ κεῖνον στένω. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

οἶμαι μὲν ἀρχεῖν σοί γε καὶ τὰ σ᾽, ὦ τάλας, 
ἀλγήμαϑ᾽, ὥστε μὴ τὰ τῶν πέλας στένειν. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὀρϑῶς ἔλεξας" τοιγαροῦν τὸ σὸν φράσον 
αὖϑις πάλιν μοι πρᾶγμ᾽, ὅτῳ σ᾽ ἐνύβρισαν. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
3 ἢλϑόν μὲ νηὶ ποικιλοστόλῳ 

890. ἐξελωβήϑην, Αἱ. 2117 
ἀπελωβήϑη. --- μολών, νοῦ 5Κγ- 
ΓῸ5 ηδοῖ) ΤΤο]. 

8999. ΨΥ ΊΡΚΊΙΘΙ ἰδὲ ἀον Ῥοάς 
τοάϊ 0. ἢ. 9438 πῶς εἶπας; ἡ 
τέϑνηκε Πόλυβος, ὦ γέρον; 

θ9ῦ: 6». τοξευτὸς (ἃ. ἢι 
τόξοις) δαμείς. Ἐν 5εῖχι ὡς λέ- 
γουσυν ᾿ηζα, νγ6 1} ΡᾺΡῚ5. δἰβϑηΐ- 
᾿ϊοὰ ἀθα ΡΙ61] ἀρ ροβοιοβϑθη Παί6, 
ἀἄθη. 06 ΑΡΟ]]οπ βοϊθηκὶ πᾶ θη 
5016, Ὑιρρ. Αθη. 6, 80 ῥἔἤοοθϑο, 
“θαγράαπα φιὶ Ραγταϊς αἰϊγοαέἑ ἰδία 
παγηίδηθ Οὐγρς ἔπ “δαοίάαθ. 
θάΠο ποπηθη ἀϊθ ὨΙΘΒΙΟ οηΐνν6- 
ἄον "θι46 ἃ|5 Μόγαθν 465 ΑΒ ΠΠΠδιιβ, 
ννὶο 1]. 22, 308 ὅτε χέν σε Πάρις 
χαὶ Φοῖβος ᾿ἡπόλλων ᾿Εσϑλὸν ἐόντ' 
ὁλέσωσιν ἐνὶ Σκχαιῇσι πύλῃσιν --- 
οὗον Ρα]ὰ Ῥαγὶβ. "α] ἃ Αρο]ϊοη, νυνὶθ 
ἤοιη. 11. 21, 218 υπὰ ΑΘ56Πν]05 
Β61. ΡΙαι. ἤθρ. 2, 9898, νὸ Ἴπο- 

ΒΟΡΒΟΚΙΟΒΊ. 2. Απῇ, 

μέτα 

ιἷἰ5. ΚΙασῦ: Φοῖβός ἐστιν ὃ κτανὼν 
τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. Ναιΐν!οι 
Ἰηιι558186 65 ἄἀθδιη ὅιο!ζοὸ ἀδθ5 ϑοῆπο5 
50 π θ᾽ οΠ ο΄ π, τνθ πη δοίη ναί πίομΐ 
γοὴ Μοπβομ θη πὰ φρο .[]]}6ὴ γᾶν. 

995. πρῶτον, νοῦ 416 ὴ 
Ὀιηρθπ, 80 (895 ἀϊὸ ΟΟΡΡ ον 
πρότερον, 850 βογη ἀΐθβθθ Ζὰ 
πότερον ἰνῖϊν, ἀρορ ἢ βϑιρ ΟΠ ΘΙ ηϊ. 

9990, οἶμαι μέν, ἴοι ἀδσιῦο 
ἄσοι, ννἱθ᾽ οἵ δοχῶ μέν (σὰ ΕἸ. 
θ1), ἱπάθῃι ἀδγ (ἀδροηϑαῖζ πἰν δέ 
ἄγοι. ἀθη Του πὰ Ζιϑδιημ πῃ δηρ; 
οὐβᾶηχι νιν, νϑ]. 959. 1218. 1418. 

949. )5 Εἰ! Θίοη ἰδὲ πο} οἷπ 
Β]ο55 παι! 65, ννῖθ ψῆες ξίσαι, 
ϑοαΐ, ϑ5οπάονῃ ζοίρὲ, ἀδ85 Οἀγ8- 
5615, ἀδν 1]. 2, 697 φυνο! νῆες μιλ- 
τοπάρῃοι. ἴχπν, ἦἠὰ5 ΑΒΠΟΙαηΡ5- 
5010 [ΘΘΌΠ6 ἢ} ρΘβομὔοκι παι6, αλῃ 
ἄθη }πρϑπά!ομθη ϑίηπ. 465 Νοορίο- 

12 
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ω᾿ὔ 5 ἸΠΟ᾽ Ν 2 ἝΝ 2 - Ψ 

δὸς τ Οδυσσεὺς χω τροφεὺς τοὐμοῦ πατρός, 
,ὔ ἌΡ" Ξ 2 , 25. δ. 93.κὸ ΕῚ , 

θ45 λέγοντες, εἶτ ἀληϑές, εἰτ΄ ἂρ οὖν μάτην, 
ὡς οὐ ϑέμις γίγνοιτ᾽, ἐπεὶ κατέφϑιτο 

Ν Ἅ, ΠΝ ν , ΟΝ Ὁ}4 ρα κάδον Ὁ - 
στατὴρ ἕμὸς, τὰ στέργαμ ἀλλον ἢ μα ἑλεῖν. 

- } 

“ταῦτ, 
ΡῚ ,ὔ,} [χ᾽ 2 , 2 Ν 

(ὖ ξέν, οὕτως ἐννέποντες οὐ πολὺν 

χρόνον μὴ ἐπέσχον μή μὲ ναυστολεῖν ταχύ, 
’ὔ Ἁ Ν Ὁ ,ὔ «ς ’ὔὕ 

ϑῦ0 μαλειστα μὲν δὴ τοῦ ϑανόντος ἐμξδρῳ, 
[4 "ἢἤΪ᾿Ἱ 7 ᾿ὔ 2 Ν 5 ΄' 

ὅπως ἰδοιμ ἀϑαπτον" οὐ γὰρ εἰδόμην" 
ἔπειτα μέντοι χὠ. λόγος καλὸς προςῆν, 
εἰ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽ αἱρήσοιμ᾽ ἰών. 
ΕῚ Σ ΣΣ ΡΥ , ἡ 3 , 
ἣν δ᾽ ἤμαρ δὴ δεύτερον τιλέοντί μοι, 

ϑῦδχαἀγὼ πιχρὸν Σίγειον οὐρίῳ πιλάτη. χἀγὼ πιχρὸν Σίγειον οὐρίῳ πλάτῃ 
᾽ 

χατηγόμην" 
ΒῚ Ψ “Ὁ 2 ’ 2 

ἐχβάντα πᾷς ἠσπαζετ, 
Ν 3 3). 2» -“ 2 

τὸν οὐκ ὅτ οντὰ ζῶντ 

Ἰθπιο5 ἄδθϑιο δῦ Ζὰ βον]ηηθη. 
Ριηάδν Ργι. 2, 02 εὐανθὴς στόλος. 

944. Οοἵος ποηηῦ ἄθη Ογβ56 5 
ΝΟΟΡΟ]Θμ05. πδ0}} ΠΟΙ ΘΓ ΒΟ ΟΡ ΑΤῚ, 
110 οἴη " ΑΡ᾿ [Ρουΐθ, ἅμ 56 1η6} ἔν- 
Ζᾷ ]ὰηρ Θἴηθη ἀθϑίο 9] ]}}} } ΟΠ Θ ΡῈ 
ΔΗΒΌΡΙΟΝ σὰ φρο θη. --- [{6 0 61 ἀὰ5 
ΜοΡμα η155 ἀ65 Ρῃδηὶχ σὰ ΑΟΙ θὰ ΄ 
1]. 9, 481 ἴ. ΥνΕ]. 552{.. Βορ!ιοκ 88 
πᾶ] 510}. ΠΙΘ' ἂπ 416 85 ἄθι Εβ05 
βἰδιηπθπᾶθ ὅαρο, 4455 Θά 5565 ππ4 
Ῥηδηὶχ ἀθη Νϑορίο!θιιο5 νοὸρ ὅΚΥ- 
ΓΟῸ5. ΔΡΠο] θη. 

845. εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μ., ον 
μὴ οὶη οι! θ 6 η ἃ.α ὁ [4156}. 
Νδοι ΡΒΠΟΒΙΡ. ἴθ. ΠηὰρΡ : λογίου 
ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐκπεσόντος, ὡς 
οὐκ ἄλλῳ τῳ ἁλωτὸς ἔσοιτο ἢ 
Τροία πλὴν τοῖς Αἰακίϑαις, στέλ- 
λεται ὃ ΠΎΤΟΥΣ: ἐς τὴν Σκῦρον ἀν- 
ἄξων τὸν παῖδα, ἄον [ἡπὰ}} νοη 
ΒΟΡΙΟΚΙΟ8᾽ 4όλοπες. ΜΘ ΡῈ]. οὔ θη 
ΘΓ 610. Ὁ 16 ν δ πδπηξ ἀὁ5 
Αἰ]. ἀληϑές μὴ} ἄθιη Αἰδτουδι μά- 
την, Μὶθ Αἱ. 899. 

941. τὰ πέργαμα, 6 ννῖθ 
1894 ἀννοϑνιννος [ὃν τὰ Τροίας 
πέργαμα, ννὶθ Ἠριπεν ἀϊὸ Βυρρ 7 ὸ- 
785 ἡ Πέργαμος πθηηΐ. ὙγΕΙ!. ἀἰθθ6 

, 2 2 Ν δ ,ὔ Ν 

χαί μ' εὐϑὺς ἕν χύχλῳ στρατὸς 
ὀμνύντες βλέπειν 
᾿4χιλλέα πάλιν. 

416 Ὀπιο βίδα ἀθονΡᾶρίο, 850. ΠαΙδϑί 
56 953 τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμα. 

949. Δομ ραδδιδ διέη εἰζμἐζις 
η16 γ6{ϊγογῖ . ... δ} ἀὰ5 ἀορ- 
Ρ6]16 με σι 0. 6. 1401. 

800. ἱμέρῳ, ἐπεὶ ἵμειρον. 
951. ὕπι 1 ποοὶ ἀπ 6 6Γ- 

αἰδὶ (σὰ πάθη πᾶ, ΑΙ. 827) Ζὰ 
ἐοήνοω ἀ δ πα (6Ρ θὰ) "ἃ 16 16} 
μη πἰθ βθ 56 θη. 

9.0... 5 ὑθωξ ΓΡΘΊ] ΘΙ. Κἂπὶ 
ΠΟΘἢ (415 Ζννδῖ 65 Μοιν) ἀϊ6 ΒΕ τ- 
νᾶραηρ ἃ|5 οἴη ]Ἰοοκβθηάο 
μΐηΖα, “απ ἴοι. ..,.... -- ξών, 
[Ὁ}}5 ἰοὶ ἱ ρίηβ6. 

85ὅ. τη: Ἰθ ἢ με ὍΔ. ὦ α΄ ἀὐλώ, 
σὰ 0. ἢ. 111. -- πικρ ἔν: ννθϑθη 
46" ἀορὺ διβροϑίθ θα. [μοῖομθ 465 
ΑΟΘΙΠ]Θ5, ἀ6 ἂμ ἀιιπϑδορδίθη ΕἸ- 
56] βϑίηθη διαπαὰ βρομαθι (Αἰ. 4) πὰ 
ἀθϑϑθη γᾶ] ἀπο. ἀογὶ ϑρᾶϊον 
ϑοζοῖρι νυ Ρ 6. 

856. ΕΙΣ Π2ΘΊ 
958. Κη 5οῃδηθ }" ΖΡ, 4ἃ55 αἷ6 
ΗδΡ Ομ Καὶ ἀθ5 Ναιοῦα ἴῃ 50} η6, 
ἀ6}" ἀπο} ΚΟΡΡΟΓ ΟΝ 415 οἷη Ζυν δῖ νθν 
ἈΘΒΠΠΘὰ5 ΘΡβο μοί, νυν θ 6 ΘΡΒΊΘΠΙ. 
Βοὶ Αγκιΐηοβ ὑγμὰϊ 6." βἂπ2ζ ἰῇ ἀΪ6 
Ειπδϑιαρίοι. 465 αΐθρθ, δὶ ΥὙἹνρρ. 
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-ν ᾿ 5) ον 
χεινος μεν ουν δχειτ 
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ἐγὰ δ᾽ ὁ δύομορος 
ἐπεὶ ᾿δάχρυσα χεῖνον, οὐ μαχρῷ χρόνῳ 
2 ν 2 , Ἀ ’ ς κι ΕῚ 
ἐλϑὼν -Ατρείδας πρὸς φίλους, ὡς εἰχὸς ἣν, 

“ 2 

τά 9᾽ ὅπλ᾽ ἀπήτουν τοῦ πατρὸς τά τ᾽ ἀλλ᾽ ΒΕ..3 

ὅσ᾽ ἦν. 
« 2 5 2 , , 

οἱ δ᾽ εἶπον, οἴμοι, τλημονέστατον λόγον" 
3 ’ 2 ᾿Α͂ λλέ ΄ 71. τ Ὡ , 

οὐ σπέρμ -Αχιλλέως, τάλλα μὲν παρεστί σοι 
-} « - 2 ΑΥ ἢ 2 Ἁ 

πατρῷ ελέσϑαι, τῶν δ᾽ ὅπλων χείνων ἀνὴρ 
ΒΩ ’ -»Ὕ ς ’ ’ { 

ἄλλος χρατυνει νῦν, ὁ “Ιαέρτου γόνος. 
2 δ , 2 Ἀ τ , 

χαγὼ δαχρύίσας εὐϑὺς ἑξανίσταμαι 

ὀργῇ βαρείᾳ, καὶ καταλγήσας λέγω, 
3 , ἡ ΨΦΡ: 1 , Δ ὦ ρ ΕΟῚ - 

οὐ σχέτλι,, ἢ ᾿τολμήσατ᾽ ἀντ ἐμοῦ τινι 
δοῦναι τὰ τεύχη τἀμὰ, πρὶν μαϑεῖν ἐμοῦ; “ 
ὁ δ᾽ εἶπ ᾿Οδυσσεύς, πλησίον γὰρ ἦν κυρῶν, 
»»αὶ, παῖ, δεδώχασ' ἐνδίκως οὗτοι ἀρὰ 

ἐγὼ γὰρ αὔτ᾽ ἔσωσα κἀχεῖνον παρών.“ 
τ Ν ᾿ 2 αὶ ΡῚ - 

χἀγὼ χολωϑεὶς εὐϑὺς ἤρασσον χαχοῖς 

τοῖς πᾶσιν, οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμενος, 
εἰ, τἀμὰ κεῖνος ὅπτλ' ἀφαιρήσοιτό μξ. 
ς ἄν; αὖ Α. κι.) .Ω} , 2 , ΒΩ 3 

ὃ ὃ ἐνθαδ ἤχων, καίττερ οὐ δύςοργος ὧν, 

Αθῃ. 5, 490 Κἂπιρ[[ δ" υἱ ρμαΐγία 
᾿ς αῃᾷ μοὶ δἰποιῃ ΤΡαρΊΚον Ρ]αΐ. ΜΟΥ. 

515 ψυγάθ 6. ΔηβθΡΘάοι: Οὐ παῖς 
᾿Αχιλλέως, ἀλλ᾽ ἐχεῖνος αὐτὸς εἶ. 

859. Εν Ἰὰς ποοῖ απ) οϑιδι- 
τεῦ ἀὰ ἀυ5θ656}}} (προὔκειτο, 
προὐτέϑη), 50 ἀᾶ55 ἴοὶ πιθίμθη 
56 ἢ] 1 θη ΥΥ ἀηδ86} (950) ΘΡΡΟΙΘΙΒ 6. 

8061. ὡς εἰχὸς ἦν νοῦν. πιὶΐ 
ἰλοὺς. 
9θ0. τλημονέστατον, τολι 

μηρότατον, ἀναιδέστατον. 
901. δακρύσας υπὰ χαταλγ. 

ψνὶο 909. 
309. Πῖ6 Δηγοάθ ὦ σχέτλιε 

σιν ἀθπὶ Αραιηθιηηοη ἃ15 βασιλεύ- 
τατος. γβ!. 910. ἤομ. Θά. 12, 80 
ἢ περ ἂν ὑμεῖς Νῆα παρὰ γλα- 
υρὴν ἰϑύνετε, φαίδιμ Ὀϑυσσεῦ. 

ὕει. 406. τὰ θΘ. Ο. 1102. 
810. πρὶν μαϑεῖν ἐμοῦ, 

δα ἢ} γΟ 1 ΟΥΡΓΔΆΓ θη, 

ΟΡ ἰἴοἢ ἀδπιῖῦ οἰπνορϑίδηάθη 86]. 
γε]. 1804 Γ᾿ 

811. ὃ δέ καηπάαϊρι ἄδη πδοηρᾶ- 
οΚοηάθη ΕἸροπηδιηθη ἴῃ ΗἨΟΠΘΡΊΒΟΙΘΡ 
Ὕγεἶβο ἃπ, 5. Ζὰ ΕΒ]. 131. 

919. Ηἴδν βοῦγοῖθι Ο ἄγ 5565 510} 
Δ|1οῖη ἀ16 Ἠοιζαηρ ἀθι ΥΥ̓ αἴΐδη απά 
ἀον [μοῖοῃο. Σὰ; νϑὶ]. Ποιὶ. Οἀ. ὅ; 
908 "Ὁ ἀπά ἀἴ6 Εἰπἰ οἰ απρ σι Αἰἃ5 
ὃ. δ. Βοὶ νά, Μοι. 18, 2584 γὔδπιξ 
6Ρ: Πὸὶξ ᾿ιηηθ))ηδ ΘΡῸ 6075 “1οἰι1- 
ἰδ Εξ δίηνμΐ αγηνα ἐμὲ, 

814. Αἰ. 124 ὀνείδεσιν ἤρασσον. 
ϑηθιστο πῶ α ἐπ τ α  οπὶ 

1Π 55 6 5811, ἀἷδ πᾶ ἴῃ 5010 6 ῃ 
ΕΔΠ]6π δηνγθηάοῖ, 5. σὰ 108. 

8911. οτὶ (εἰς τοῦτο) ἃπΡ6- 
ΙἸδαηδῖ, νοη ΠΡ δῖ ἀΐθδθη Ῥαυπκὶ 
56 506}, πᾶγι δηροριῦ θη. -- οὐ 
δύςοργος, 5. Αἱ. 1011, ρᾶηζ 
ἄθιὰ (Παρακίορ ἀ685 Οάγββουβ βὸ- 
πιᾶθϑ, (6 πίομὺ Ἰοιοἰνὲ βοῖηο θΠ6 
γοτ]οΓῖ. 

12 
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δηχϑεὶς πρὸς ἀξήχουσεν ὧδ᾽ ἠμείψατο, 
15 ΄“ -΄- 

»οὐχ ἦσϑ'᾽ ἵν ἡμεῖς, ἀλλ᾿ ἀπῆσϑ'᾽ ἵν᾿ οὔ σ᾽ ἔδει. 
ϑϑυχαὲὶ ταῦτ᾽, ἐπειδὴ καὶ λέγεις ϑρασυστομῶν, 

οὐ μή ποτ᾽ ἐς τὴν Σχῦρον ἐχπιλεύσῃς ἔχων." 
τοιαῦτ᾽ ἀχούσας χἀξονειδισϑεὶς χαχὰ 

πλέω πρὸς οἴχους, τῶν ἐμῶν τητώμενος 

πρὸς τοῦ χαχίστου κὰκ χαχῶν ᾽Οδυσσέως. 
ϑϑδχκούχ͵ αἰτιῶμαι χεῖνον ὡς τοὺς ἐν τέλει. 

πόλις γάρ ἐστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων 
στρατός τε σύμπας" οἱ δ᾽ ἀχοσμοῦντες βροτῶν, 
διδασχάλων τρόποισι γίγνονται χαχοί. 
λόγος λέλεχται πᾶς. ὃ δ᾽ “Ἵτρείδας στυγῶν 

890 ἐμοί ϑ᾽ οὐ υθβα χαὶ ϑεοῖς εἴη φίλος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

᾿ρεστέρα παμβῶτι Γᾶ, μᾶτερ αὐτοῦ Διός, 

918. δηχϑείς, δ) 5ο1υ:, νΐε 
Τνδοι. 258 οὕτως ἐδήχϑη τοῦτο 
τοὔνειδος λαβών. 

880. ταῦτα (τὰ ὕπλα) νοι}. 
πὶ ἔχων. --- καί, ἀὰ ἀυ ο"οπη- 
οἷη, ἀρροβοιθη ἀάνοη, 855 
ὨΪΟ 5. σι" Βοιίμαηρ ἀουβο] θη Ρ- 
ἴᾶη, ποοῖ Κοοκ γοάθϑι. 

984. χὰκ χαχῶν οΥὑκΙᾶρι 50 ἢ 
αὖὐϑ 4117. 020. 4971: 

986 {᾿ δπιμαϊίθη δἴπθη 6. θη] 10 Κ 
Δ} ἀἶθ ἀσγοῖ ἀϊὸ οι ᾶροδθη 00Γ- 
γα θη ΘΟ] ΚΥ 50 ῃ 6 η ΑἸ ΘΠΘΙ; 
ἄσσον 5ομοῖπὶ Νϑορίο θιο5 1π58᾽ 6} 6 
ὅπ0 ἢ} ἂη 86ὶπ θυ α  [η185 χὰ Οἀγ5- 
565 Ζὰ ἄδηκθη. Φθιο βἰπὰ ἀϊθ δὲ- 
δάσκαλοι, ἄστοι ἄθγοη γον θ ἃ ἀἷθ 
Μάββθη νογάθρῦ ψογάθη. θθμη 
τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦϑος ὁμοιοῦ- 
ται τοῖς ἄρχουσιν, 58δὶ ᾿ΒΟΚΡΑΙ68. 
Ὀ16 Βάομον δισ,. λόγοισι, γνο Ὧν 
ἃι5 Ὗγ 1]. Β οὶ... αν. 1, 2714 τρό- 
ποισι ΘΟ θα. νογάθη πλιι5506. 

980. γον ἀϊθὸ Αἰράθη ἢιαϑϑύ, 
πιῦρο ἀθῃ Αδύθογη 50. 116} 5θῖπ, 16 
ον [165 δι. ΑΘ850}. ϑυργὶ. 124 
εἰ σοί τε καὶ ϑεοῖσιν ἐχϑαιροίατο. 

991 {Π Ῥἰοθοὰ μελιδάριον τοῖῦ ἢγρΡ-- 
ΟΡΟΠ ΘΙ αἰ θοαὶ ΟΠαΡράκίο (5. Ζὰ 
Αἰ. 693) ϑργίοθν. οἰπ δα ϊνν!!θηὰθ 
(δμλ  Π55υπππη 8 τη 6 1 Διά ΓοΚ5- 
γ 016 Τ᾽ ἀηζθοννθθαπρ ἃ05. Β16 Απ- 
υἰ5ὲν. 501 6 μον ροῖῦ βδηΖ 
ἃ ἀϊοὸ Τἀπβθβοιαπρ ἀθ5 Ηρθγρη δἷη 
αηἃ Μ01} ἀαγοἢ ἀΐθϑθ ΒΘ ΘΒ] ΟΡ 50 ῃ θ᾽ 
ΑΒΡαἴπηρ ἀ45 νορίραιθη ΡμοΚίοιβ 
ΘΡθη, ἱπάθπι ΕΓ 485 Δηροθ]οΠ 6 
{{πῆθολὺ ἀθν Αἰριάθη νυ θάογΒο}  ρὐτ- 
᾿σμ ον διλραΐθ ἀποιιρῆθ!!. ἘΠ’ σας 
θοὸν αἴθ 5611 ἀδὺ πεῖν ἄθι" ΘΟ6Ἐ]ο- 
Κρᾶι 6. οἰπροάναπροηθη ΤἬΘοΚγαβὶθ 
τ ἀν Κυθιβομθη Ἀπθἃ (Μαΐο»" 
]1ἄαθα, ἄδιον 391 μᾶτερ αὐτοῦ 
Διός) πὑπὰ ἀὁΡ ῬΠΡΎΘΊ50} - Ἰγ ἀϊβοθθη 
Κυθο]ὸ Ζαβαιηπθηρ ον οΡ ἴοπο ΓΩ ἃη, 
ἄονΡ Αἰγιάθη Πραώθνε Ζὰ ἐἐναίδη, 
Ὑγ6 1} ἀ85561|06 ἴῃ [ἃπάθ ἰΠ 65 οἱ ἵς- 
ΡΙβϑίθη Οὐϊῖα5, ἄθη ρἢ ΡΥ ἰβοιθη παπᾶ 
τὴ 5] 5οιθη ἀοθίθη, θοραηρ θῇ ννᾶΡ. 
πο ΑΘΒΟΙ 05 δαρμ!. 857. 8671 
ΠΘΠΏϊ Δοὰϑ Βόῃη ἀ6Ρ (6. 
591. ὀρεστέρα, δοννδηη] οἷ 

μήτηρ ὀρεία, ἤδγα πιορέζεπνι θα Ὁ 
θεῖ Μᾷοθηδβ. 
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ἃ τὸν μέγαν Παχτωλὸν εὔχρυσον νέμεις, 
σὲ χἀχεῖ, μᾶτερ πότνι᾽, ἐπηυδώμαν, 
ὅτ᾽ ἐς τόνδ᾽ ᾿Ατρειδᾶν ὕβρις πιᾶδ᾽ ἐχώρει, 
ὅτε τὰ πάτρια τεύχεα παρεδίδοσαν, 

᾿ ᾿Α 

ἰὼ μαχαιρα ταυροχτόνων 
’, - 

λεόντων ἔφεδρε, τῷ «“αρτίου σέβας ὑπέρτατον. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

3, ς ᾿ς , Ν 

ἔχοντες, ὡς ξδοιχξ, σύμβολον σαφὲς 

λύπης πρὸς ἡμᾶς, ὦ ξένοι, 7τεπλεύχατε, 
καί μοι προςάδεϑ'᾽, ὥστε γιγνώσχειν ὅτι 
ταῦτ ἐξ ᾿Φτρειδῶν ἔργα χὰξ Ὀδυσσέως. 
δξοιδα γάρ νιν παντὸς ἂν λόγου χακοῦ 
γλώσσῃ ϑιγόντα καὶ πανουργίας, ἀφ᾽ ἧς 

Ν , 2 φ , - 

μηδὲν δίκαιον ἐς τέλος μιέλλει 7τοιεῖν. 
Ξ᾿ ᾿Ὶ "ἷ - κωχῆ ιν ᾿ ο ) ΡῚ Ἁ 

ἀλλ οὐ τι τοῦτο ϑαῦμ ἔμοιγ, ἀλλ᾽ εἰ στταρὼν 
Ὕ ς , -“Ω ς: ὦ 2 , «Ἅἴας ὃ μείζων ταῦϑ' ὁρῶν ἠνείχετο. 

392.. θοῦ Ῥακίοϊος μιϑῖϑδι. πἱομς 
56 106} ΡΠ 5150 6 ὴ Β ΘΒ ΘΠ οἷ νν 6- ὑ 
δ6ῃ, βοιάδρῃ ψγ 61} 6Ρ δἷπ ἴθ ἀοι- 
τη ΒΟΟΠν ΓΘ θη 465 ἀδθῖθῦ ἀυνοι- 
50Πη1ι, μέγας. Ὠὰ ἀδν' ἴῃ ἄϊμο ΓΟ 
ζεῖ ροϊα προ πάθ ϑιθοι νοὰὶ ΤΊηο- 
108. ΒΟΡάθΚαμ, ψγὸ Κυρθὶδ ἴῃρθη 
Ἠδυρίδιιώ ᾿αϊῖθ, 50. 80! 6 ῖ}} ἀθν 
Πιομ ον [ἢ σι, 4855 516 ἄθη Ρακίο- 
105 5οΙάγ  οἢ βοπαῖζο: ἄθπη 
εὔχρυσον ἰδὶ Ῥνδάϊοαι. 

805. χἀχεῖ, δι ἀονὶ, ἴῃ 
Ῥαργδίθη, τὶ ὁ Γ 16 ἢ ἀ1 6} ἀπ Βᾶ- 
616 ἂη, ΨΊΙ6 ἰοἷ 16 ζὶ 16" νοη 
Νϑαθιὴ χιὶι ἀϊνρ 6116. 

809. ὅτε παρε. ἰδὲ ἄθπι δν- 
βίθῃ ϑαϊζρίθάς ὅτε ἐχώρει υη- 
ογρθογάποι : ἃ15 ἀᾶὰ5 Ππγϑολδὶ 
ΒΟΒΟΝ ΔΝ, πάθῃ 5ῖ6.... 

400. ΠῖΘ ἴἥαρηπα Μαίο)" [αν δῖ 
Οἰηθαὶ αν Τιῦννοη θοβρᾶπηΐθη ὟΥ ἃ- 
δθη. ΑΟΡ 00} δυΐ [ὔννθη γτοὶ- 
τοηὰ ψαγὰθ 516 1 ΠᾺΠ101 ἀᾶΡρρ ϑι} } 0, 
ΜάΠ|ον Αγομᾷο]. 395, ὃ. 

401]. τῷ 4. ροιὸνὶ βόννο}} Ζὰ 
παρεϑδίδ, νἱθ τὰ σέβας, ἀ. ". 
ἀϊὸ Νναῖί[ϑθη, νϑὶομο 465 

Οάγδϑοὰ5 όσον 510Ζ 
51η 4. ᾿ 

403 [( ΜΙ|ϊ δἴπϑῖὴ απἰ ΡΠ οἴ θη Ερ- 
ΚοππαηρβΖθίομῃθη. (Απηβρίθ!υηρ δυΐ 
416 ἐ6556) 4 ̓ οδρίία 5), πδιλ]1οῖ οὰ- 
ΤῸ5 ΒΟ ΡΖΘ5, 561 Τ᾿} ΖῈ 11} 86- 
ἴαμνθη, ἃ. ἢ. δὴ ΘΓ ΚΟΠΠΠΒΡΖ 
οὐ Κοαπο ἴον πη δῖοι ΟἸ ΘΙ ἢ ϑἰπηΐθ. 
Ααοὶν ποι θ ἴοἢ 085 ΘΙΘΡῚ ΑΘι556- 
Ταηρ θη ἃ}, ἀ855 661" ΟΠ ΓΖ ν0η 
ἄθη Αἰγάθῃ ἀπὰ Θά. ἃυβρορδηρθη 
ῖδὶ. ΑἸ]Ὸ5 ἀἴθβθϑ πιδομῦ ΘΌΟΙ Ὠ]Ρ, 
ἄθιι 1, οἀθηϑροία ρθη, 609. ΜΗ 
σύμβολον λύπης νβὶ. τέλος 
ϑανάτου, πεῖρας ὀλέϑρου, εὐκλείας 
γέρας 418. ὶ 

405. προςῴά δετε, πϑιμ]οῖι τοῦύ- 
αὔτα ἔργα, ὥστε... .. ϑιαι! προς- 
φωνεῖτε 5ρ᾽ ῬΒΠΟΚΙοι τηἱν Βοζαρ; 
δι 448 ΟΡ πη βϑϑαηρθηθ ρα σπρος- 
ἄσδετε, ννὶθ ΑΘβόιυ]05 προςφῳσδία [ἂν 
προςφώνησις 5816: οὔτοι μ᾽ ἄπει- 
ρον τῆςδε τῆς προςῳδίας .... 

409. ἐς τέλος, ΝΜ ΘΠ π᾽5 Ζ πὶ 
Ζ161] Κοιπιπΐ, ἃ ἔπη 6. 

410. παρὼν -- δρῶν ἦν.» 
θη Αἰᾶβ, [4}}5. Ρ' Ζυβοϑθη γ8Γ, 
68. ΔηΖΙΒΘ 6 γϑΡ 6. Π6 Τὸ- 

990 

400 

405 

410 
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ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
2 3 2 - 3 »} ὍΝ ᾿ 2) ᾿ 

οὐκ ἣν ἔτι ζῶν, ὦ ξέν " οὐ γὰρ ἂν ποτε 
ζῶντός γ᾽ ἐχείνου ταῦτ᾽ ἐσυλήϑην ἐγώ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 
- Α« 2 ) ΕῚ δον γ, , 

πῶς εἶπας; ἀλλ᾽ ἡ χοῦτος οἴχεται ϑανών; 
τ ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

φιδ ὡς μηχέτ᾽ ὄντα χεῖνον ἐν φάει νόει. 
ΦΙΛΔΟΚΤΗΤῊΗΣ. 

οἴμοι τάλας. ἀλλ᾽ οὐχ ὃ Τυδέως γόνος, 
2.99 ς Ν χ' , , 

οὐδ οὑμπολητὸς Σισύφου “Ἰαερτίῳ, 
οὐ μὴ ϑάνωσι. τούςδε γὰρ μὴ ζῆν ἔδει. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
3 - 2 2 ΓΗ 2 2 Ν Ν ,ὔ 

οὐ δῆτ᾽" ἐπίστω τοῦτό γ᾽" ἀλλὰ καὶ μέγα 
4)0 ϑάλλοντές εἰσι νῦν ἐν ᾿Αργείων στρατῷ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 
, 2 ΕῚ "ἃ 2 Ν , ΘΙ Ν 

τὶ ὃ αὖὺ παλαιὸς χἀγαϑὸς φίλος τ ἐμός, 

Ἰαπηοπῖάθ ποῖϑϑὶ ὅ μείζων ἴῃ ὅε- 
σθηϑαίζα Ζὰ ἄθιη ΟἸΠἄθη, ὑν ον 
μείων, οὔ τι τόσος γε ὅσος Τε- 
λαμώνιος Αἴας. 

Α12. Κοϊποδννθθα [Ὁ]ΡῈ 15 πη56- 
ΓῸΡ 5|6116, ἀ855 Αἰᾶὰβ νοῦν ΟΠ] 65 
Θοϑίουθθη 861, βοπάθυῃ ἀδ855 Αἰδ5 
θῸῚ ἄθνῦ Απὐκυηῖ 465 Νοορίοϊθμο5 
θεοὶ τ[οἀϊ ὰΡ, Ψ 6 οὐ 1ἃ Ρα]ὰ 
δ οἢ ἄθπι ΝΥ ἃ θη Γο106 5101} ἰδ ἀ δῖα. 

414. ἀλλ ἦ, απ 6»6Ὸ 
410. Ῥμιοκίθε 5061}0 ἀἷθ οἵ πὴ 

Εροβ βοιηθίηβαπι Κάμηθ ΑἸ Θη θα 
θοβιθμοπάθη Ἠράθη 415 βϑίηθηι οἷ- 
βοπθὴ βογδάθη πη οἰϊδποη Ὑν Θ56η 
ἴγοιμάθ [παϊνι ἀπ} ἃ [6 ΖυβδΙ μη θη. 
θ6ν θιοιίον σοκι ἀδάσγο! οἰπιηαὶ 
ἄθη Ομαγακίθι" βθίηθϑ ἃι5 ἄθη ἢο- 
ΘΙ ΊΒΟΠ θη ἔρθη πίοι ἴῃ ΡΠ] 5. 56} 0 
ΓΟ ΠΙΟΒ ΚΟ νὸν Αὐροπ ϑιθῃθηάθη 
θυ! άορα πᾶποΡ, ἀὰθ5 6" βοῖπ ἂ}- 
ΒοπΘΙρΊ ον σοροη ἀἄϊο ΚΙασθη. ἀπά 
561η6 ουΘιηρ; 46 σΡΟβϑαγ ρ βίη 
Ηρ]άθη, οἷπθϑ ΑΘ Π]Θὰ5 ἀπηὰ Αἰἶ88, 
ΔΌΒΒΡΙΊΟΝΕ; βοάδηη 5005} 6 ἀα[ν, 
4455 ἀϊ6 ϑράϊον Μοιάπηρ 570 ἢ, νοη 
ἀον Αθβοπάμπρ δθθιι 6 πο" μοι άθη 

δ᾽ Δα ἢ ΚΙηρι, ΠᾶΔΠῸΡ. Ροπιορκὶ 
0} ΝΘΟΡΙΟΪΘμ 95 419 νογθογοϊ θη, 
"6146 βϑίθη 16χἢ ρορᾶάθ ἴῃ ΓΟ 
ΒΙά 6 Ζ6 1}. 

411. 6" ἄδθιη 1, δΔοῦίθ5 ἰπ 
ἀἄθη Και βροροθθπθ 5 15γ- 
Ῥμοβϑϑοόῖη, ποῖ ἀ6" δὰ Αἱ. 190 
11 6] 6 πη 5866. 

419. οὐ δῆτ᾽, ἔϑανον. 
421. θα, τό δ᾽ ὦ, τό δ' δ᾽ ἅν 

Οὐ] ]6η νὰ [Ά]56} ἴῃ τέ δ᾽ ὅς 
ΘΟΕ; αὖ σον ἀάγαυ (νοΓρ]. 
420), ἀδ85 ΡμΠοΚίοι πᾶομϑι Δ 6}}}}-- 
Ἰθὰβ υαπὰ Αἰὰϑ πη Δπ0}} πο Ν᾿ δῖοι" 
[γαρί. ΐθθΡ. ποδὶ παλαιὸς 
κἀγαϑός, ἤοπιο αηέϊχις δὲ ρ»ο-- 
ὀμι5, ἴῃ (ἀορθηβαΐίζ χὰ Ὁ ἀγβ55θιι8 
ππηα ΠΙοιμ6 465, ᾿πάθι παλαιός, ννὶθ 
γεραιός, ἄδῃ οἰ μἴβοιθη ΝΟ ΘΗ ρΡ 
ἀθνΡ ΝΘ Ίβῃ οι ἀπά ΒΙΘάοΡΚοὶς οἷη- 
50} Π| 6550. (ΠΘΡιπᾶπη νν1}} ΒΒ γ Ιθ π᾿ 
τί δ᾽, ὃς παλαιός, ᾿ἀγαϑὸς φίλος 
τ᾽ ἐμός, νγονίῃ ἀϊθ Β΄ βουρη 55 1666, 
Ν βιοῦν τπηῦσο, ννθππ ΒἰΟἢ , ννῖθ Α6}}}}- 
165, ἰῃ Κυΐθσθ, ἄθοὶ ἴῃ ΕΪρ6 561- 
π65 Βοιθη ΑἸΓΟΓΒ. ΘΟΒΙΟΓθ θη 5θίη, 
Βαάμιαιη τέ γὰρ ὃ παλ.) 
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Νέστωρ ὃ “Πύλιος, ἔστιν; οὗτος γὰρ τὰ γε 
χείνων χάχ᾽ ἐξήρυχε, ἡ πλούων σοφά. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
χεῖνός γε πράσσει νῦν χαχῶς, ἐπεὶ ϑανὼν. 

ζΑντίλοχος αὐτῷ φροῦδος, ὅσπερ ἣν γόνος. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

Ε [3 . 
οἴμοι, δύ᾽ αὖ τὠδ᾽ ἐξέδειξας, οἷν ἐγὼ 
ει Ἐπ ῪΝ 2 , ΦΥΞΩΣ ,ὔ , 

ἥχιστ ἂν ἡϑέλησ ολωλότοιν χλύειν. 
“ “- , »- - - ΄«“« ὼΩῷ ε! Νὴ 

φεῦ φεῦ" τί δῆτα δεῖ σχοτιεῖν, ὃ. οἵδε μὲν 
τεϑνᾶσ᾽, Ὀδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν αὖ κανταῦϑ', ἵνα 
χρῆν ἀντὶ τούτων αὐτὸν αὐδᾶσϑαι νεχρόν; 

422. ῬΙμΙοκΚίοι. Ροζίθ 510} δα 
αἴθ βοβοη ἃ ἄθπ Ζυρο ἤδο}ῖ ΤΟ] ἃ 
σοιηδοιίθη ΕΡΙ Δ Ρα ρθη, δἰννὰ ἅποἢ 
δὰ 5ρᾶϊονο ΜΙ ΘΙ απ θη πδοὶ [26 π- 
Π05 ΨΘΡΒΟΒΙ ρ ΘΠ ΕὙΘΙΠΔ6Ρ, --- 7 ὲ 
ον σὰ οὗτος, ἀθηπ 46} ν36- 
πἰρδϑίθη5 ρμ[]ορίθ᾽ ἄθ νοὴ 
]6πθηὴ δυβϑροποπάθοη Βόϑβθη 
ὺ 5ύθπογη. (ΠΡ πη5 ΠΔ0]] ὅρα- 
Ρθη (6 Θυθ θη γοΡ απ 6.65 οὗτος 
γὰρ τάχ᾽ ἂν --- ἐξήρυκε ννῦρἀ 8 

ΟΠῸΡ ἴῃ ΝΘΟΡΙΟΙθιηο8᾽ Δ απ ἀ6. ραβδθπά 
βϑῖη, νῖθ 412 ἴ(, ννἄμπνοηα ΡΙΠΠοΚΙοι 
ποῖ πἰοιῖ πκοζοω; ο"» Νοδίον ἰθθῖθ 
οὔθ ἰοαϊ νὰν. Αι οὐ νν αυ οῦ ᾿ηδη 
ἄληπ βουλεύσας.) 

425. Πῖ6 Αππαίθ, ΡμΠ]ΠοΚκίοι 56ὶ 
τὴν ἄθπ ον μἁ] ηἴβθθη νοῦ ΤΓο]ἃ 
ποῖ σοηᾶὰ θοκᾶπηΐ, τϑολ νι ρὶ 
ἄθη ποι [ 416 Ζυβοιδιθν δηΐ- 
ῬϑμΡ οἰ θη ππαϊίθπ Ζυβαὶζ ὅσπερ ἦν 
γόνος 5ΟΠ ΘΓ ΠΟΙ: πα 4506 η5 πα 58516 
ἀϊθ ΒΌΡΠ ἀΐ6565 ἀοάδηκθηδ ΤΠ (6. 
ΡΡΟΒδίβ6 1} δυδροάνίοκι β6ῖη, Ψ]Θ 
δια θηΪβ ὅ ὃ ̓σπαρεὶς γόνος νογβομ]ᾶρι; 
Πιπάονι ὃς παρῆν, γόνος. ΔΙ]]οΐπ 
τῆδη ογνναρίοι ν᾽ ΘΙ ἢν ἀϊ6 ἀπάθαυ- 
ἰππδ, 6558} φεῦ ἀσρο ἄθη 
ΜοΡΙαθὶ ἀθ85 αηιαῤὶἰς Αη{10 οὐιιι5 
(ΗΠ ογαὶ.) Νοβίον {6 φοθθιρι 56]. 

Ἴ ἀΐοδβοπι ϑ΄πηθ' πὶ ππᾶη γϑΡπα θὲ 
ὅσπερ ἣν γάνος, ὃς παρῆν πόνοις, 
ὃς παρῆν γονεῖ, φοΐ γραγοηίϊ αὐο- 
γαὲ αταίϊο, νυνὶ οἷη παραβάτης, 
ν6]. 859, 1392. Πθηη Απιμ!οομος 

νυ 6. 415 Μιυβίον ΚιπάΠομν ΡΙοιᾷὶ 
ΒΟ ριθρι, ὙΝ61} ΟΡ βοίηθη γαῖ σθ- 
δθη Μίθιηηοη νου Π Θ᾽ αἱ ρθη δι ἀθιῃ 
Τοάθ ροόννϑῖμ! παιίθ, Ποιι. Θά." 8, 
111. 4, 188 υπά θΘβοΠ 618 ΡΙπά. 
Ργιμ. 6, 80 Π΄. μένων. ὃ ϑεῖος ἀνὴρ 
Πρίατο ὲν ϑανάτοιο χομιδὰν 
πατρὸς ἐδόχησέν τε τῶν πάλαι 
γενεᾷ Ὁπλοτέροισιν, ἔργον πελώ- 
θέον τελέσαις, ἡ Ύπατος ἀμφὶ το- 
χεῦσιν ἕμμεν πρὸς ἀρετάν. 

420. ἂν πηϑίην Αἰὰβ πη Αἢ.1|0- 
Ο05, ἀἄὰ 6' 5ο!οὴ νόρῆῃον ΔΟ 15 
Τοὰ ογίαμγοη. Ζὰ ἐξέδειξας ἰδοὶ 
ὀλωλότε χὰ ἄδθῃκοπ, 

421. χλύειν ὁλωλότοιν, ν»ἷῖθ 
μοὶ Ηοιιοῦ πυϑέσϑαιτινος πεσόντος. 

428. ϑιιο ἑαγαάθηι 768ρ1067᾽»6 ε6- 
δϑηλιδ ὕ 

429. ὕεομππ Θάγβϑβϑϑθιυβ ΔῈ 6} 
θο1 ἀ1Ι 6560 ΟοΙ ρθη οὶ, νυ ῖθ 
θῸῚ βοηβιίρθοη νου] βίθα. νυ ΔΟΚΟΓῸΡ 
ρθγοθη, νἰθάθν Δ 6» θη 51, 
νγῸ πᾶπ βίαι 16 πη 6} νοη 8 6]- 
ποι Τοάς ὄν δη πὶ 5516. [ΙἾὴ 
ἀα5 ο"ή͵δοιϊνο ἔστιν αὖ χἄντ. πιΐβομε 
510}. Βοζίθμππρ ἃ 4ἃ5. Θ 0] οί νο, 
16 ΜΙΠΒΘΙΠαπρ ἀθ5. Νεορίοίθιμο5 
νοὶ ΝΝ Ομ] βοΐη 468 Οάγϑδευ8. ὕ δ νὶ- 
56 η5 Κοπηΐϊθ ἐδ τηῖϊΐ ἀθηὶ ΡΙδηθ γν6}- 
ἰρᾶὰΐθ Δα Ρ 815 ἄθη Ὑνογίθη 
δ ἀθη ἀρ 5] ΟΠ. ΠΟΙ. 1" ποῖ Πρ] Θρίθη 
ΠορροἸβίηπ πορδιπιῦγθη. 0 ἀγ ὸ- 
5605 ἃ) 61 80 6}} ἢ 16 (Δ [Πμθῖι- 
Π05) ΨΙΘαοΡ συρορθη 51. 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

σοφὸς παλαιστὴς χεῖνος" ἀλλὰ χαὶ σοφαὶ 

γνῶμαι, Φιλοκτῆτ᾽, ἐμποδίζονται ϑαμά. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, ποῦ γὰρ ἣν ἐνταῦϑά σοι 
Πάτροκλος, ὃς σοῦ πατρὸς ἦν τὰ φίλτατα; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

Δϑυχοῦτος τεϑνηχὼς ἦν᾽ λόγῳ δέ σ᾽ ἐν βραχεῖ 
τοῦτ᾽ ἐχδιδάξω" τπιόλεμος οὐδέν᾽ ἄνδρ᾽ ἑκὼν 
αἱρεῖ πονηρὸν, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς ἀεί. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ξυμμαρτυρῶ σοι" χαὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτό γε 
ἀναξίου μὲν φωτὸς ἐξερήσομαι, 

᾿λλθγλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ, τί νῦν κυρεῖ. 

ΝΕΟΠΊΤΟΛΕΜΟΣ. 
,ὔ Ἁ ᾿ς ’ “ὺ 0} ͵ 2 - 

ποίου δὲ τούτου πλὴν γ᾽ Οδυσσέως ἐρεῖς; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
᾽ »- Ὁ γ Ν , Ξ: 

οὐ τοῦτον εἶπον, αλλὰ Θερσίτης τις ἣν, 

4811. )ὰ5 ἰδ ννοπΙρϑίθηθ. οἷῃ 
ΤΡοςὶ [ἅν ἀϊθ ἀπΐθη, ἀα85 850}}8ὰ- 
δὲν πἰ ἢ} ΠΏΠΙΘΡ βἰθρ!. ΝΘΟΡΙΟΙΘιμ 05 
ἀθαϊοῦ ἀπνν Κἄν! 0} ἃ ἀὰ5 δοΠ6ὶ- 
ἴθρη ἀθΡ βρορθη ΡμΠοκΚίοι ρϑριο θίθη 
ΤΠ 1ϑὺ νορϑίθοκι μη. Μὶι ἐμ πο δί- 
ζονται (καταβάλλονται) θ]ΘΙθὺ ΘΡ 
Μοὶ ἄθπὶ ἀυτοι παλαιστής δόρορο- 
ἤθη ΒΙ166. 

484. ῬαιγΌΚ]95 ἃ15 ἐρώμενος ἀ65 
ΑΘ] Θ5. ἰδὲ Πιομίαπρ ἀθ5. Αϑϑοῦγ- 
105 πη ἄἀθη Μγιμίάοπθη, Ρ]αῦ. ϑ γι. 
1804. 

485. 9]. 4401. υπὰ ἀδηβοθὶθθη 
λόγος ἴῃ ϑΌρ]}ν. ῬΆΡΎ ΘΘυπ, ννὸ ΡυΪὰ- 
05. Ζ. ΑΘΒΠΠΘι5. 5δρὺ: τοὺς εὖγε: 
γεῖς γὰρ κἀγαϑοὺς, ω παῖ, φιλεῖ 
Ἄρης ἐναίρειν " οἱ δὲ τῇ γλώσσῃ 
ϑορασεῖς Φεύγοντες ἄτας ἐχτός εἰσι 
τῶν κακῶν " Ἄρης γὰρ οὐδὲν τῶν 
χαχῶν ληΐζεται. Απακύθοη ΕΡΙΘ. 
93, 2 Ἄρης οὐκ ἀγαϑῶν φείδεται, 
ἀλλὰ κακῶν. 

438. κατ᾽ ι᾿αὐτὸ τοῦτό γε, 
θην ἔρϑι ἐπ ἤπομι. ῬΙΠοΚίοΣ 
Ὑ}11 Θθθη ἄθη λόγος 465 Νβϑορίο]ο- 
105 ἀαγῸ}} οἴη πθιιθ5 Ββιβρίοὶ μ6- 
βιδῦ ρθη. 

489. Π6ν ἀϑθηϊῃ. μᾶηρι ἃ} νοὴ τέ 
νῦν κυρεῖ, ἃ. ᾿. τὴν νῦν πρᾶξιν 
οὔθ τύχην. ΝΕ. 441. Αἴ. 1230. 
ΤΡδοΙ. 1122. ΕἸ. 811. Οάγδ5. 11, 
114 εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ 
υἱέος ὃν κατέλειστον, Ἢ ἔτι πὰρ 
κείνοισιν ἐμὸν γέρας. 

440. γλώσσῃ τὴλν:; νῖο Π]. 
2,, 240 Ὁ ἀγβδθιϑ ἵμπ ἠθηηΐ ,ἀχρι- 
τόμυϑος, λιγύς περ ἐὼν ἀγορη- 
τῆδι 

442. [πάοπι Νϑορίο!θπιοβ ἀϊο Ρνἃ- 
ἀἰκαῖίθ 465 ΤἬΘΓϑιι65. δὰ} ἄδη ἴῃ πὶ 
δύ! ἢ). σαηἄομϑί νόον ΘΠ θη 
Οάγββθιθ δηννοπάραν ἢπάοι, νι ἱρὰ 
ἀϊ6 Νογδομίαηρ 46 556] 6 ποοῖ ρ6- 
δίθι ρον. 
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ὃς οὐκ ἂν εἵλετ᾽ εἰςάπταξ εἰπεῖν, ὅπου 
μηδεὶς ἐῴη" τοῦτον οἶσϑ᾽ εἰ ζῶν κυρεῖ; ᾿ 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
2 ΟἿ γ Ν ΒΡ] ,ὔ 2 ἌΛΧΥ, Ἢ οὐχ δἰδον αὐτὸν, ἡἠσϑθόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα νιν. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
ΡῚ 42 2 ᾿ 3 ὔ , ΕΣ ) ὔ ἔμελλ" ἐπεὶ οὐδέν πτω χαχόν γ᾽ ἀπώλετο, 
5), 5 "" Τα σιν ἢ , ἀλλ εὖ περιστέλλουσιν αὐτὰ δαίμονες" 
χαί πως τὰ μὲν πανοῦργα καὶ παλιντριβῆ 

, 2 3, ᾽ γ ἰν Ν δ χαίρουσ ἀναστρέφοντες ἐξ “Αιδου, τὰ δὲ 
δίχαια καὶ τὰ χρήστ᾽ ἀποστέλλουσ᾽ ἀεί. 
ποῦ χρὴ τίϑεσθϑαι ταῦτα, ποῦ δ᾽ αἰνεῖν, ὅταν 
τὰ ϑεῖ᾽ ἐπαινῶν τοὺς ϑεοὺς εὕρω χαχούς; 

448. 6 πίομὲ [θ΄ ομὲ (Ρεὶ 
56 1061 ϑαοηῦ, ἀ6Ρ Μθηρο ἀσροῦ γογ- 
Βροῦαηρ᾽ 46. ΕΠ ΓΘΙ" Ζὰὶ 50} 6 1 0}}6]π) 
δον ἅμ] Βάϊ[6, πὰ} δῖπ παῖ 
Ζι γοάθη, νψὸ Νίϑθιιδηά 65 
ΟΠ 6, πᾶμ!]1ο}} 455 61" 65. ἀπῸἢ 
ΠΠΠ ΘΙ ἢ 8] {πᾶϊθ. Πὰς. 5ἰπηιηΐ 
08} χὰ 1]. 3,212 4, ὸ ἀδθν Αὐ- 
ἀδου]ι5 (νοη ϑέρσος, ϑάρσος, ννὶδ 
«Ἁλιϑέρσης, Πολυϑερσείδης, Θέρ- 
σανδρος) Α]]οἷπ ἀμεεροεπὴς ἐχο- 
λῴα. 

4415. ϑορ!οκ]ο5. νυ ί δ. νυν οἶδ νοη 
ἀδνΡ. ορίβομιθη ϑᾶρε ἀθν Αδμορὶβ 
80, 6]. Π 6 ἄθη Τηθ βἰΐθ5 νοη Αδἢ1]- 
ἰθὰβ. ΘΡβ ρου νογάθη [ἰ655,. ἃ]5 
ΟΡ ἀϊδ νοὴ ΑΘΒΠ]Π]θὰ5. ου]θρίθ Απᾶ- 
Ζ0η6 ΡΘΗ ΒΟ δα την ἀδν [,ηΖ6 ἴῃ 
Αὐυρβ 51|1655 ὑπ ἄθιη ΔΟΙΠΠδὰ5 νον- 
ὙγΡΓ, ΟΡ 86] ἴῃ ἀἴ656106 νϑρ]ϊοθὶ 
βόνγεβθη, ᾿ἡχιλλεὺς Θερσιτοχτόνος 
Β1655 οἷπ Τυναρδάϊε 465 (πᾶγριμοπ. 
ΗΠΘΡ ἸΒΠΟΡΙῚ Ν ΘΟρΡΙΟ]ΘΙο5 16 πὸ 88:6, 
Ὑ6Ὶ] 65. Γ[ὮΡ βϑίηθπ γαΐθι" ἀπθ ἢ Ρδη- 
ν0}} ροννθϑθηῆ βϑίη νυῦραθ, 9160} δη 
οἴποιη ΤΊ δ βἰϊθ5. Ζὰ ψουργοί Ι͂οη, ππὰ 
Ὑ611 65. ἀγα! ἀηκαμι, ἄδη ΡΒΠ]οΚ- 
ἴθι ἴῃ 56 1Π61 Απβίοιν ζὰ μοϑιἄγκθη. 
16 Ὑογδο ΠΟ Κὶς ἀθ8 Θερσ. τις 
ΘΡΡΊ ΟΡ 510} 8 10}} ἃῖι5 461" Απίπνονι, 
ΝΘΟΡΙΟΙΘμΙο5. πᾶ θ6 νοη ἄθιη ΠΟΙ θη 
ϑομννἄϊζου Κοίηθ ΝΟΙΪΖ φ ποι θη. 
διδίς ἀθ5 πϑθδπ ψὲν Β6 ρθι  ἀ]Π]Ι θη 
αὐτόν 5εομοίπι αὖτ ός τὰ 50} ΙΒ θα, 

νΡ]. Επιν. [ρ}ι. Τυν. 8608 τάδ᾽ εἶ. 
δὸν αὐτὴ κοὐ χλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ. 
ἤδθιδο!. 848 τἀπὸ τοῦδ᾽ ἤδη χλύ- 
ων “Μέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων, δεῦρο ὁ’ 
αὐτὸς εἰςιδών ὑπὰ 50 οἵ. 

440. ΡΙΗΠΠοΚιΘι, ἀρ πθὰθ ΤΠ} δἱ- 
βδοιθη ΡῬοδιᾶρκι, βργίοηι 16ιχι ἄθη 
ἀδάδηκοη νοὴ 435 [ἴ΄ ΠΥΡΟΓΒΟ 56 
ἅ5. --- ἔμελλεν, ἔτι εἶναι. ῬΆΒΠ. 
θγδιοη! ἀὰ5 ϑρν!οηννοῦὶ ΠηΚυδαΐϊ 
γΘΡΘΘΝν πίοι, οὐδὲν καχὸν ῥᾳ- 
δίως ἀπόλλυται. 

448. Α1]65 ννγὰϑβ 50}δὰ ἀπά 
ἀυΡρο Ρ θα ἰδὲ, δορθη ον 
τὰ ὀίκαια καὶ χρηστά, νοὶ. σὰ ΕἸ. 
912, ἰδὺ οἷπ Ηΐδν ἃυ Οάγββοι, 
ἀοββθὴ ΔηΡ ΟΡ] ΟΠ ὙΑ ΟΡ ΘΙΒΥΡΙΟΒ 
56 1081 ἀθη ΤΠ δπαϊοβ (οάον αἴθ Ρρ)- 
βθρ πο πείσας αἱμυλίοισι λόγοις 
ΤΒθορη. 702) ρου] ἰδίθὲ παι πᾷ 
88} ἀΐἷθ ΟΡδυν 6} χυρίοκροκοῆνι 
νὰν. Ὑ]. 024. ---παλιντριβής 
(τετριμμένος, ἐπίτριπτον κίναϑος 
ΑΙ. 103) εοἰβθη ον ἀσΓ ἢ τνῖδ- 
ἀν ο] ο ϑομ]ᾶρε Δ "5 6- 
ΒίαΡ Γ νοὴὶ Εἰ86], διπιοηϊα. 
ΑΠΌ. 0, 48, δῖοι" ἀυγο μερί ο- 
"θη, Καπη πι" δυΐῦ Οάγββθιιβ πη 
ΘΙΒΎΡΙΟΒ ρΘ θη, 4ὰ ΤΉδΡοΙ 65. ΠῚ)» 
θ 6 βρ  βννοἶθθ ουννἅπην ννᾶν, 

4511. ὙΥγομΐη 501] πιἂπ ἀδςε 
5,6 116 η, ψ|ιθ δΔηβΟΠ ΘΗ ἴῃ 
ΘΒ Θὰ ΡαηκΚίδ (νοη Ὑγ ] ἢ πη 
ϑιδηάραπκιθ ἃι5, Ζὰ Αἱ. 1110) σ α- 

445 

450 
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ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
2 Ν Ἁ 

γὼ μὲν, 
3 
ὦ γένεϑλον Οἰταίου πατρός, 

τὸ λοιπὸν ἤδη τηλόϑεν τό τ᾽ Ἴλιον 
Δῦ αὶ τοὺς ᾿4τρείδας εἰςορῶν φυλάξομαι" 

[οἱ ἊΨ - - 

ὅπου δ᾽ ὁ χείρων τἀγαϑοῦ μεῖζον σϑένει 
2 -Ὁ 

χκαποφϑίνει τὰ χρηστὰ χὠ δειλὸς χρατεῖ, 
9}. 

τούτους ἐγὼ τοὺς ἄνδρας οὐ στέρξω ποτέ" 
γλ} ξ ᾿ τ τον γ “ , 

ἀλλ ἡ πετραία Σχῦρος ἐξαρχοῦσα μοι 
4θ0ἔσται τὸ λοιπτὸν, ὥστε τέρπεσϑαι δόμῳ. 

γῦν δ᾽ εἶμι πρὸς ναῦν. καὶ σὺ, Ποίαντος τέχνον, 
χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα, χαῖρε. καί σε δαίμονες 
γόσου μεταστήσειαν, ὡς αὐτὸς ϑέλεις. 
ς - Ψ 97 «ς ς γ. αι ὟΝ Ἅ, 

ἡμεῖς δ᾽ ἰωμεν᾽ ὡς ὕπηνίκχ ἂν ϑεὸς 
Δρῦπλοῦν ἥμιν εἴχῃ, τηνιχαῦϑ' ὁρμώμεϑα. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
ἤδη, τέχνον, στέλλεσϑε; 

ΝΕΟΠΊΤΟΛΕΜΟΣ. 

χαιρὸς γὰρ χαλεὶ 
- 1 3 ᾽ - 9. 9 , »-"ὝἫῪ 

πλοῦν μὴ ὃ ἀπόπτου μᾶλλον ἢ γγύϑεν σχοπεῖν. 

ΠΘΊ556η, γοππ πδἃπ 4Ὧϊ6 οοὐι- 
ΠΙΘ 6 προ ροΡη ΡοΡ οι σὰ 
ον θη ἀϊο αδιῦον 415 βο !] θολῖ 
ΟΡ ἀοι 7 )ὰ ἐπαινῶν ἄθη 
ἀοάδηκθοη πίοι ΚΙᾺΡ δυδΖιαΡὔοΚθα 
Βοῃ θη, παῖ ἴον νϑυιπαν οὶ ἐρευ- 
νῶν, νθ]. 252. Αἱ. 1064 ἐξεύρομεν 
ζητοῦντες. Ῥιηα: Θ᾽ 19, 119 εὑ- 
ρήσεις ἐρευνῶν. Τηθοση. 88 εὖ- 
ρήσεις διζήμενος. Ἡδνοά. 1, 39. 
ὃ, 41 ππᾶά βοπϑι. 00 5οϊοῖηι 
ἐπαινῶν ἄστει αἰνεῖν Ῥοάϊηρε ἀπά 
Βοονάοσῦ σὰ ννοράδη πηὰ Καίη 50} }- 
ἴον Ὁπιίουβο θα χυνβοίιθη τὰ ϑεῖα 
πηὰ τοὺς ϑεούς ΘΑ Βρὲ Ζὰ 
5615. πον Κῦπποπ. ὙΠ ἀ6Ρ Αθη- 
ἀθνππρ νη δ 615 τὰ ϑεῖ᾽ ἐπαινῶν 
τοὺς ϑεούς, εὕρω καὶ ακά θη θο ρθη. 

484. τηλόϑεν εἰςο9. ων ΡῸ- 
Ὠἶδοῖ, οὕννα ννῖθ ἀη56} παι ἄἀθι 
Ἀὔοκοη δῆ 6  6η, ΨΩ]. 0. Ἀ. 
0,05: ῃ 

458. ὅπου (οἷς) -- τούτους, 

νὶθ ΑἹ. 1081 Γ. 
τὴν πόλιν. 

[2 ’ 

ὁπου --- ταύτην 

459. ϑΚγγοβ Κἰαπρ ἄθιπ Αἰ μθπος 
οὔννὰ ψγὶ ΡμοΙορ απ άΡο5 ππα ΒίΚῖηο5 
"δὶ δοίοη Ε]θρ. 1, 4, ἄδην ἨδΙη6Ι 
ΠΙαυγδ6, Βυϊαπε. Πθιμ 51}. 
ΚΑΙΠΡΡ. 1338 ὃ μέτοικος ἄνϑρωπος 
καὶ ἐν Σχύρῳ κατοικῶν καὶ οὐδε- 
γὸς ἄξιος, υηά ϑρ ΊΟἰννν ὅΡ.Π16]ι ϑᾶρ[6 
Τη8 ἀρχὴ Σκχυρία ἐπὶ τῶν 
εὐτελῶν καὶ μηδὲν λυσιτελὲς ἐ ἐχόν- 
των, παρόσον πετρώδης καὶ λυ- 
πρά ἔστιν ἡ Σκῦρος. Μρ)]. 8260. 
ΒΌΡΠΟΚΙ65. ἄθηκὶ ὙΜ0}}} ἀὴ ΠπᾶΚὰ 
Οα. 9, 27 τρηχεῖ᾽, ἀλλ᾿ ἀγαϑὴ 
κουροτρόφος χτλ. 

403. ἤοπι. Ἡγιπη. Μϑροαν. 417 
δεῖα μάλ᾽ ἐπρήνεν ἑχηβόλον, ὡς 
ἔϑελ αὐτός. γε. Οἀγ88. θ, 180 
σοὶ δὲ ϑεοὶ τόσα δοῖεν ὅσα φρεσὶ 
σῇσι μενοινᾷς. " Ἠδνοά. 1, 10 οὐκ 
ὡς ἤϑελε ἀπήλλαξε. 

461. μὴ ἐξ ἀπόπτου, μὴ μα- 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 

πρός νύν σε πατρὸς, πρός τε μητρὸς. ὦ τέχνον, 
πρός τ᾽ εἴ τί σοι χατ᾽ οἶχόν ἐστι προςφιλές, 
ἱκέτης ἱκνοῦμαι, μὴ λίπης μ' οὕτω μόνον, 
ἔρημον ἐν χαχοῖσι, τοῖς δ᾽ : οἵοις ὁρᾷς 
ὅσοισί τ᾽ ἐξήχουσας ἐνναίοντά με" 
ἀλλ᾽ ἐν πταρέργῳ ϑοῦ με. δυρχέρεια μέν, 
ἔξοιδα, χπτολλὴ τοῦδε τοῦ φορήματος" 
ὅμως. δὲ τλῆϑι. τοῖσι γενναίοισί τοι 
τό τ᾽ αἰσχρὸν ἐχϑρὸν καὶ τὸ χρηστὸν εὐχλεές. 
σοὶ δ᾽, ἐκλεπόντι τοῦτ᾽, ὄνειδος οὐ χαλόν, 
δράσαντι δ᾽, ὦ παῖ, πλεῖστον εὐχλείας γέρας, 
ἐὰν μόλω ᾿ γὼ ζῶν πρὸς Οἰταίαν χϑόνα. 
19᾽- ἡμέρας τοι μόχϑος οὐχ ὅλης μιᾶς. 
τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ ὅπῃ ϑέλεις ἄγων, 
εἰς ἀντλίαν, ἐς πρῷραν, ἐς πρύμνην, ὅποι 
ἥκιστα μέλλω τοὺς ξυνόντας ἀλγυνεῖν. 
γεῦσον, πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱκεσίου, τέκνον, 
πείσϑητι. -προςπίτνω σὲ γόνασι, καίπερ ὧν 
ἀχράτωρ ὁ τλήμων, χωλός. ἀλλὰ μή μ᾽ ἀφῇς 
ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνϑρώπων στίβου. 
ἀλλ᾽ ἢ πρὸς οἶχον τὸν σὸν ἔχσῳσόν μ᾽ ἄγων, 

χρόϑεν, ΒΟΠΊΘΓη δὴ ἀον Κύϑίο ψοαν 
ΒΡΓΙΘΙνν ὅλ Ὁ Π|6}},. νυν ῖθ 65. βομϑίηϊ, 
οἴηθ ογΖὰρ οὐννας ΔΏΡΤΘΙ θη. 

4609. Ο. (. 250 πρός σ᾽ ὅ τί σοι 
φίλον ἐ ἐχ σέϑεν ἄντομαι, νΕ]. 1333. 

418. Με]. 481 
410. Ὑν]ο αἰσχρόν ἄεπι χρηστόν, 

50 ἰγῖτ ἐχϑρόν ἄδπι εὐχλεές σοξοη- 
ἄθον, σγοθοὶ ἢ 415 Δα βΆΠ6η Κῦηη- 
ἴθ, ἀ455 ἐχϑρόν 5} Θοιῖν, εὐκλεές 
ΟὈ] Θοιῖν Ζιὶ [αββθη ἰβὲ: 46 η Θ46]π 
Ναίΐυγθη οἰ] ἀδ5 αἰσχρόν 
ἂν νουβαϑϑδί, ἀδϑ9 χρηστόν 
θυϊηριὶ ᾿βπθὴ ΕἸ σο. (θοῦτοο 
εὐχερές. ) 

4171. ὅν. οὐ κ., εἰ πο 8 ἢ πι ἃ ἢ}, 
ἀϊοὸ ἀπ ποδί νθβθιδηΐ ρθη 
Καππϑὶ, ννῖθ 842 αἰσχρὸν ὄνειδος. 
γυ1ὰ οἷ ὄνειδος χαλόν, χάλλιστον 

--- τ-- 

Οἰθ. δοῃᾶπηϊ, 80 β6}}} ἀᾶ5 ἀδγδιυΐ, 
4485 οἷπ ΡΟ πο  οΡυναΡ Ζαππ 
ΕΠ Δα ΘἸθρὶ γα. Ευν. ΙῥὈἘ. 
Αὐ]. 806 χαλόν γέ μοι τοὔνειδος 
ἐξωνείδισας, ἀὰὰ ΞΟ Βπ ἅ Π5ὲ 10}, 
ΌΘΡ ΤΟΙ ΡΘΟΝΠ 6 ἷνΡ ἀδ5 ΖῈΓ 
ΕΒΓ Θ ἃπ, νβρὶ]. Ῥμόδη. 820. 

418. πλεῖστον, μέγιστον. 
481. ἄγων, δα ἢ ἀ6Υ ΒΡ. 
482. ὅποι, ἐκχεῖσε ὅστου, ἄδῃη 

ἐς ἀντλίαν ἀββιι! γι. ΜΡ]. 726. 
485. Αὐυ πιοΐπϑδη Κηΐθθη 

Ἃο0}) ἰΓἄρι. ῬΠΟΚίοι. οἸθῖοἢ. δ ῃ, 
455 6", Ὑν61} ρ ]ἅπι!, δ11556}" ϑίδη. 
ἀθ 5οῖ, ἀϊθ ὕδθ]ϊοῖα Ηδιιαπρ ἀο" 
ἱκέται ΕΣ ΔηΖΙΠΘΙΙΠΘΠς Ζα 
ἀχράτωρ ἄδηκο προςπιτνεῖν. 

458. ΑἸῃ παι]! ϑίθη 5.6 }1 ΡΒ} ]- 
Ἰοκίοι ἃ ὁ πὶ ΨΥ πβοὶι οθθηδη, ξοναᾶο- 

410 

4ἴ1ὸ 

480 

ἀ4ἀδῦ 
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ἢ πρὸς τὰ Χαλχώδοντος Εὐβοίας σταϑμά" 
Δθυχάχεῖϑεν οὐ μοι μαχρὸς εἰς Οἴτην στόλος 

Τραχινίαν τε δεράδα χαὶ τὸν εὔὕροον 
Σπερχειὸν ἕσται, σατρί μι ὡς δείξῃς φίλῳ, 

ὃν δὴ παλαί᾽ ἂν ἐξότου δέδοιχ ἐγὼ 
μή μοι βεβήκοι. πολλὰ γὰρ τοῖς ἱγμένοις 

495 ἔστελλον αὐτὸν ἱχεσίους πέμπων λιτάς, 
αὐτόστολον πέμψαντά μ᾽ ἐχσῷσαι δόμοις. 

Ζὰ ἴῃ β5θῖπθ Ἠρθῖδ}} φοῦΡδομ  Ζὰ 
ννοράθη, Ὠδῆοι δὶ ΠΟ πη5 (0η]. 
τὸν ἐμόν 
ΜῈ. 402. 511: 

489. Ζα πὶ δὰ "ἢ ὃ 1 56 ἢ θα ὟΥΟ ἢ η- 
δι ἀ65 (Π αἰΚοάοη, νἱο 1490. 
Αδβ0}ν. ϑρρ!. 549 Τεύϑραντος ἄστυ 
Μυσῶν. ϑορὶ!ι. ΤΊδοΝ. 119] τὸν 
Οἴτης Ζηνὸς πάγον εἴς. 16 Εν- 
νἀ ππαηρ ἀθ5 (Οπαϊκοάοη (ϑ0 ἢ π65 
405 Αραβ, Εηκοϑὶς ἀθβ (μαδϊκοη), 
ἄἀθββθη οι Ε]ΘΡΙ Θμο" ἀϊ6 ΑΒΡδη- 
ἴθη νὸν ΤΊο]ὰ [!ἀμνῖθ 1]. 2, 590, 
δῖ οἰπιμαὶ "δῖ ῬμΠ]Ποκίθι παιάρ! οι, 
ἀὰ (παϊκοάοη ἀθπὶ Πθγᾶ ΚΙ 65. ρορ θη 
416 ΕἸθον θεϊβοϑίαπάθ παϊθ, Ρᾶι5. 
8, 15,60; βδοάδπη ἄδθῃ Αἰμθπθυη ἃη- 
σθπθὶι, ἀὰ ἀἰ6 Δι 0|50}6 [δ ηἀο558 56 
ΟΒαϊκοάοῃ. ὑπὰ ΕἸ]ἸΘΡἤΘΠΟΙ ἴῃ ἀϊθ 
Μγιμθη νοὰ Τῇ θβθιβ νϑυΠοο!, ἀ6ν 
βϑίηθ. δόμππθ πὸ υθῦα ζΖὲ Ε.]6- 
ῬΠΘηΟΥ σΘΌΡΔΘΩν πάρ θ 50Π16, Ρ6- 
ΨΟΙ ΘΙ" 510} π8 0} ΘΚΎΓΡΟΒ ΖΡ ΟΚΖΟΡ, 

ΒΙαῦ, τ ΝΘ ον τϑῶν 5:0}. τ ρτῦ- 
ῬΒΠ]ΠοκΚΙοῦ ἀδηκὶ 510} ἀθη ΟΠ αἸκΚοάθη 
ῃοοῖ Ἰοθοημά, νὶθ Ῥοϊαβ, Ῥθίθιβ, 
Το]αιηοη. ν 

491. δερά δα ἰδὶ 5ιαιι δειράδα 
465 γϑῦβθ5 ϑβθη ϑθβοθθ θη, 0}- 
Β0Ποη ἀΐα ΕΌΡα, ψῖθ δέρη πορθη 
δείρη, 5οηϑὶ αἰ ον πδοι νον" ἰδ. 
Απάθγο 5[6]]16ὰ απ: Τραχ. δειράδα 
τε καί, οὐοὺ 80} γ θη Τραχ. τε 
δειράδ᾽ ἐπὶ τὸν εὔροον. Ὠθι ἀκά- 
μας Σπιερχειός (1]. 10, 114)  ο»1έ 
απ οἱίαίο αϊΐασας ἀφιας ἴ.υ- 
οᾶη. 0, 860. 

492. δείξῃς, νεὶο ΑΙ. 5609. θὲ 

56}}}" νγ ΠΡ Β ΟΠ 6 ΊΉ] 10}. 

ϑ412 ὡς. 
σόν μ' ἄγων. 

408. 16 ἴῃ ἄδθη Τοχι συ άοκρο- 
ἔαρι Πμόβρὶ, 46 Ρ Θυ 6! ]6η ννὰι νη 
ΤΥΙΚΙΙηἶο5 νουΚϑῆρι η παλαιὸν ἐξό- 
του -- βεβήκῃ νον ἅπάθνι. Νᾶιῃ- 
116} ἀονΡ. δἰηίδομθ ϑ8αι2 ὃς πάλαι 
ἂν βεβήκοι Ὀ]οῖθυ ἰγοὶζ ἀοι" Ανηᾷπ- 
βΊρκοὶῦ νοῦ δέδοικα τ τὰν προ 
ΘΙ πὸ ἐξότου Κοπηΐθ ϑόρ}". 8 
παλαί᾽ ἂν δέδοικα μή μοι δὴν - 
χοι, ἰθάθπι ἄν ζὰ ἄθμι ἀδάπτγοι "6- 
τοπΐθη ὙΥ οί α γΟΙΔΠΡΘΒ[6}1 ἰδὲ, νἱΘ 
ἴῃ 46 ΕΌΓΠΙ6] οὐχ "δῖθ᾽ ἂν εἶ πεί- 
σαιμι. ϊε Ὑνοπάυηρ παλαί᾽ ἐξό- 
του 51}0 4086} ἄθιῃ ἰδ εὐ ΜΕΝ Δ4- 
γουρῆοιν νδ]}1 6 ΒΊΘΙΟΙΝ, 8. 20 ΑΙ. 6000 
παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος εὐνῶμαι. 
γριὶ. ἼαΙα, ἢ ὧ 2 ἣν πραζϑοκία 
οὐδεμία, μὴ ἄν ποτε οἱ πολέμιοι 
ἐπισιλεύσειαν. Χοη. ΑπᾶΡ. ὅ,,9, 28 
ἐννοῶ μὴ λίὰν ἂν ταχὺ σωφρονι- 
σϑείην. 

494. τοῖς ὧἱγμ., διὰ τῶν ἱγμέ- 
νων, νϑ8]. 8501} κ 

Δ05Γ. Νοὺ ἔστελλον, 86- 
ΒΟΒΙοΚίο ἴΠπ, 58 ἢ τ 6 μη 1 
νον βθη, μηρί ἃ) μὴ ἐχσῷ- 
σαι δόμοις, ΟΡ ἀδν Ηεὶ- 
παῖδ πη ορΖυΓοί θη νοη 
Ιμοιπθο5; αὐτόσε. πέμψ., ἴη- 
ἄθι 6Ι' 56 ]|0851 διϑῖ ϑιθηᾷ 
(ἂυ5 αὐτόστ. ἰδὶ στόλον τιι ἀδηκΚοῃ) 
οἷη ΟΠ οηἰβοηάοιθ. ΡΒΠΠοΚ- 
ἰθὺ χποῖηὶ ηἴομῦ, Ροϊᾶβ πᾶῦ6 ἰῃη 
5610 5. ἃ ] 0] 6 η 50116η, βοπάθρη αὖ- 
τόστ. 5.6 Ὁ]05 ἀπ ἔγοιηάθη 50} 1- 
ἴογρηα βοθθη 6. 

.« πᾶπρι, ἃ) νοὴ ἔχσῳ- 
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, ΡΥ ᾿ ὡ , 
τέϑνηχεν, ἢ, τὰ τῶν διαχόνων, 

ὡς εἰκὸς, οἶμαι, τοὐμὸν ἐν σμιχρῷ μέρος 
ποιούμενοι τὸν οἴχαδ᾽ ἤπειγον στόλον. 
νῦν δ᾽, εἰς σὲ γὰρ πομττόν τε καὐτὸν ἄγγελον 
ἥχω, σὺ σῷσον, σύ μ᾽ ἐλέησον, εἰςορῶν 

ὡς πάντ᾽ ἄδηλα, 
2 ,ὔ -Ὁ 

χατιικινδύνως βροτοῖς 

χεῖται παϑεῖν μὲν εὖ, παϑεῖν δὲ ϑᾶτερα. 
χρὴ δ᾽ ἐχτὸς ὕντα πημάτων τὰ δείν᾽ ὁρᾶν" 
χῶταν τις εὖ ζῇ, τηνικαῦτα τὸν βίον 

- ’ Ν ᾿ ’ ΒΡ 

σχοτιεῖν μάλιστα, μὴ διαφϑαρεὶς λαϑῇ- 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ἀντιστροφή. 

οἴχτειρ᾽, ἄναξ᾽ πολλῶν ἔλεξεν δυςοίστων πόνων 
ἘῚ 2 [“᾿ ᾿ -Ὁ γ -Ξ ,ὔ ᾿ 

ἀϑλ᾽, ὅσσα μηδεὶς τῶν ἐμῶν τύχοι φίλων. 
εἰ δὲ πικροὺς, ἄναξ, ἔχϑεις ᾿Ατρείδας, 
ἐγὼ μὲν, τὸ χείνων χαχὸν τῷδε χέρδος 

401. τὰ τῶν διακχκ., ννὶ6 68 
Ιοαϊὸ., ἀϊα οἴπθιι οἰνν 5 "6- 
ΒΟΙδθη 501]16πη,. Ζὰ ὑγοῖθ θη 
ΡΊ668π. 

498. Ινοηΐβοι βαρὶ ΡὨΠ]οΚίου: ρα- 
γ77ὲ 1665 ραᾳγῖθ5 ΟἸ)  αγιέθ5, «ἐξ 067" 
65., ορῖπογ', ᾿ογηἶγὶδ ἑαηὶ Ἠιῖδ67"1. 

500. ὙΥ61] άπονα Βοΐίθη ἱππ ρ6- 
ἰᾷυβομ!, Ὑν}}} ΡΒΙΠοΚίοῦ ΠΠΘθ 6. ρ] θοῇ 
πλἰδίαμγθα. 2461 πόπηρ Θ᾽ ἄθῃ 
ΝΘΟΡ ΟΙΘΙπῸ8 πομπόν τε καὐτὸν 
ἄγγελον, ἀογν ἀϊοὸ Ναοινίομι 
56 1051 ἀφ Ναίοι υγιηδῦπη κά 
ΖαφΊοῖοῖ ἄθη δοίη Ποὶἰπι- 
Γὰ ἢ Ρῖ. 16 Νογδηβίθ! ! αηρ 465 
Ηδαριρ ον 5. πομστόν ἰὰὶ οἰνναβ 
υτιροβ: ἀϊο ΕΓ ΘΓ 501} 06 πα Ὁ]05 
ἄγγελοι 56ῖη, Νβορίοϊθιμος ἰδὺ α6- 
Ἰειἰβιηᾶππη πη Βοῖθ ἴῃ οἰπον Ῥθυβοη. 
γε]. αν. ϑαρῃ!. 590 ΤΠ όδθυβ. 1} 
δοβοπ, ΤιεΡθὴ ΖΘ θη αὐτὸς σίδη- 
ρον ὀξὺν ἐν γεροῖν ἔχων Αὐτός 
τε χῆρυξ. οι ΚγιῸθ Ηθνοά. 1, 
19 ἐλάσας τὸν στρατὸν ἐς τὴν 
Δυδίην αὐτὸς ἄγγελος Κροίσῳ 
ἦλϑε. Οὐυγιία5 8, 17, 1 Ραγηιθηϊῖο 

οοσμραΐο ἐ{ϊ7167"6 τάθηι οἱ ατοίο7" 
δὲ πιγοίις υϑγίΐξ. ---- εἰς σὲ ἥκω, 
χη ΠῚ οἷν ΔΘ 6 56η, 
νος οι 51}. ϑίορι. 1121 ἐγὼ δὲ 
τούτῳ μὲν χαίρειν λέγω, οὃς ὁ᾽ 
ὃ πατήρ μοι παρέδωκε ,.βοηϑοὺς 
καὶ φίλους, εἰς τούτους ἥχω, ἃπ 
ἀϊ16ὸ ψνοηάθ το} πιϊο. ΥὙ8]. 1 
ΑρΡδο». 1, 818. 

502. ΡμΠοΚιίοῦ πᾶῆπὶ ἄθα Νἧορ- 
[ο] πιο5. Ζιίοὶχὶ ποοῖ ἃπ ἀϊ6 ἴΠη})}6- 
διδησίρκοῖῦ. πὰ ΨοΡἃπα ΡΟ Κὶς 
ΔΙ]. ΘΒ ἢ ]ΠΙσθὴ ὨΙηρο. (δίαδιί 
ἀον" ΝΡ. πάντα δειεν ἅ μὰ} 8 ἴοὶ 
Βδάπᾶπια ἀπά ΒοΡρκ5 Εἰπιρπάδιοπ 
0 ΓΒ ΘΠΟΙΠΠΙΘΗ. ὈοῦνΡθ πάντα χοι- 
ν ἀ.) 

507. Νρ!. χὰ 991 ἢ, 
5609. δια 468 ἀυῇ πολλῶν κὺ- 

γὐοκρομβθηάθη ὅσσα ΨΜἸΜΙ Ῥογβοη 
οἷα, ἀαβ αυῖ δυςοίστων ννῖθ56. 

512. 85 ἀϊν νθὴ 76 π8ῃ δη- 
δοῖπαποΒῦδ86 ἀϊο 5 θη σὰ ἀπΐο 
ΡοοΙποπά, 5οῃοίηΐ οἷη ἀθν ὅθ- 
50} [ἸΒΒΡΡ ΟΝ 6. ΘΗ 16 161" Αὐϑάγαοκ, 
ὙΥΪΘ ἈΠ56 οὐνν ἃ 8 50] 6 οι υπά 
σαν 5ΟΠΓ ΘΙ θη. 

500 

ὅ0ῦ 

510 
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δ16 μετατιϑέμενος, ἔνϑαπτερ ἐπειμέμονεν, 
ἥ,..,3 3 ᾿ ’ Ν 

ἐπ᾽ εὐστόλου ταχείας νεὼς. 

πορεύσαιμ᾽ ἂν ἐς δόμους, τὰν ϑεῶν νέμεσιν ἐκφυγών. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ὅρα σὺ, μὴ νῦν μέν τις εὐχερὴς τεαρῆς, 
οὅταν δὲ πλησϑῆς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ, 

τότ᾽ οὐχ ϑ᾽ αὑτὸς τοῖς λόγοις τούτοις φανῇς. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἥκιστα. τοῦτ᾽ οὐχ ἔσϑ'᾽ ὅπως ποτ᾽ εἰς ἐμὲ 

τοὔνειδος ἕξεις ἐνδίχως ὀνειδίσαι. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΝΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ αἰσχρὰ μέντοι, σοῦ γέ μὶ ἐνδεέστερον 
5205 ξένῳ φανῆναι πρὸς τὸ καίριον πονεῖν. 

ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ, πλέωμεν, ὁρμάσϑω ταχύς" 
χὴ ναῦς γὰρ ἄξει, κοὐχ ἀπαρνηϑήσεται. 
μόνον ϑεοὶ σῴζοιεν ἔχ τε τῆςδε γῆς 
ἡμᾶς, ὅττοι τ᾽ ἐνθένδε βουλοίμεσϑα πλεῖν. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
δ80ὦ φίλτατον μὲν ἦμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνήρ, 

518. ἐπιμέμονεν, πδιμη]τοῖι 
πορεύεσϑαι. ἘΠ. 1485 ἡ νοεῖς 
ἔπειγε. 

510. εὐστόλου ταχείας, 5. 
Ζὰ ΑἹ. 110. 
511.τὰν ϑεῶν νέμεσιν, ᾿ἀϊο 

ππΠ5 ἰγοΠ ἴθ νυ γα θ, 1ἰθϑϑθὴ 1 ἤθη 
ΡΠ, ἴῃ βϑίμον ΗΠ] Ποβιρ κοῖς σαρίοκ, 
519. μή τις εὐχ. παρῇς, νϑ8ῖὶ. 

θῦ, ἀ855 ἀὰ πίοι ἃ15 δἷπ "6- 
ΡΟ 11} ΓΡΊΘΙΡ ΝΜ πη 50}} (νοΡ16) 
ὅθ ν ἅ ΒΡ 51. θόμπη παρῇς νοὴ παρ- 
ίημι. 

520. πλησϑῇς. κορεσϑῇς, ἰδὶ 
ἈΡδοϊαϊ ὑυπά τῆς νόσου ξυν. (τῷ 
ξυνεῖναι τῷ νοσοῦντι) 815 γογδη- 
Ἰαϑϑθηρ; ἀ65 οἰπινοίθπάοη ΨΥ Δ ΟΡ νν}- 
1θπ5 Ζζὰ [ϑϑθη. Ὑ]. 8170. 

521. .τοῖς λ. τούτους, «σοὺ 
ταῦτα λέγοντι, τὶς ἀοίποη [οἰ δῖοι 
ΑΘυββοΡαηρθη. 

524. ῦν. σοῦ γέ μὴ ἐνδεέστε- 
θον φανῆναι πονεῖν τῷ ξένῳ 

πρὸς τὸ καίριον (αὦ τὰ φιδα ἕοπι- 
γι 6δὲ Προ»). 

5261, ὟΥῚΡ ἰηα ΒοΘΓοΙ , ἀπο ἢ ΡΠ]-- 
Ἰοκίθυ το }}6 βίοι [γε : ἄθπη ἃπο} 
ἀδ5 ΟΠ ΠὋ, ρα 1ππ Δα [ποθὴ παηὰ 
ΘΙ" 50} ποῦ! ΖυρσοκΚρονν! ϑθπη νν6}- 
ἄθη: ΠΡ 416 (ἀδιίοι πιῦρθη. τπ8 
γοίίθη. ". Νοορίο!θιπο5 ν 5] ΠΡ, 
ἀὰ5 501, ἀὰ5. ΘΠ απο]: νυνρ, ἃ15 
ἢ} 6 65. 800} βϑοίπθη ὙΥ 6 ἀπά οἷ 
γγονὶ ἀνοίη χὰ γοάθπ, χὰ ἀϊ. 249, 
ψγΡΓἂθ 510) ἀΐθϑθ πὰρ [,ϑὲ ρ6[]- 
θη ἰΆ556}, 50. ἀἃ55 Α1165 ἴῃ ΒοΓοῖ- 
50} ἢν 561. 850 μοὶ ἌΘΒΟΒΥ]Ο5 ἑῷ 
22 ἡ “Ἀργὼ ναυαρχοῦντος ᾿Ιάσονος 
οὐχ ἐπέτρεπεν ἐπιβαίνειν οἰχέταις, 
μεμοιραμένη χαὶ ψυχῆς καὶ λο- 
γισμοῦ. δ αδιιοῦ φϑάθηκι. δὲ 
δυδαΡὕ ΚΠ10}, νν6}} ΡΙ]οΚιοὶ ϑείᾳ 
τύχῃ κρδηκίο. ͵ 

529. Πὲν Ορίαιίν νῖο 961. Αἱ 
1218 ἴ. Νρορίο!οπιοβ σθάθὲ ὑη}}6- 
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, ᾿ - δὼ ὡς, ΓΝ [ὰ ΡῚ - ᾿ 
φίλοι δὲ ναῦται, ττῶς ἂν ὕμιν ἐμφανὴς 
Β.) , σ΄ ον - 

ἔργῳ γενοίμην, ὡς μ' ἔϑεσϑε προςφιλῆ. 
ἴωμεν, ὦ σπταῖ, ττροςκχύσαντε τὴν ἔσω 
ἄοικον εἰςοίχησιν, ὥς μὲ χαὶ μάϑης 
ἀφ᾽ ὧν διέζων, 
οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ 
ἄλλον λαβόντα, 

«! ἘΝ ΓΈΡΗ Ψ; , 

ὡς τ΄ ἔφυν εὐχάρϑδιος. 
ὌΝ γ7 , 3... 

αν ομμασιν μόνην ϑέαν 
Ν 2 - - , 

σπλὴν ἐμοῦ, τλῆναι ταδε" 
ἐγὼ δ᾽ ἀνάγχῃ προὔμαϑον στέργειν καχά. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐπίσχετον, μάϑωμεν. ἄνδρε γὰρ δύο, 
ὁ μὲν νεὼς σῆς ναυβάτης, ὁ δ᾽ ἀλλόϑρους, 
χωρεῖτον, ὧν μαϑόντες, αὖϑις εἴςιτον. 

ἜΜΠΟΡΟΣ. 
᾿Αχιλλέως παῖ, τόνδὲ τὸν ξυνέμπορον, 
ὃς ἦν νεὼς σῆς σὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ, 
ἐχέλευσ᾽ ἐμοί σε ποῦ κυρῶν εἴης φράσαι, 
ἐπείστερ ἀντέχυρσα, δοξάζων μὲν οὔ, 
τύχῃ δέ πως πρὸς ταυτὸν δρμισϑεὶς πέδον. 
σιλέων γὰρ, ὡς ναύχληρος, οὐ πολλῷ στόλῳ 

δι ηπηΐ, ἀἃ Θ᾽ ἀἰθ ΑἸ ϑίοιῦ παῖ, ΡΙ]- 
ἸΙοκιοὺ ποῖ Το χὰ [ἄμ Γθη. 

591: πῶς ἂν ὃ... Α1..8389. 
599. [ῖὰ ἀδν 1,οϑαγὶ ἀθν Βύομοι 

ΘΙ ΒΟ οἰπὲ εἰςοίχησις ἴῃ που [6 
Βεάθαϊυηρ --- οἴχησις, οἰκία ; ἀδΖα 
Ρθείρθιιάᾶθιὶ ἀθν ἀπηὔϊζε Ζιυβαϊζ τὴν 
ἔσω. Απὶ ηἠδομδίθη Κἄπιθ προςχύ- 
σαντε Γῆν, 5ὺ0ὺ ἀδ55 ἄοιχον εἰς 
οἴχησιν δροχθροιΐβοιι σὰ ἔσω ἰγᾶϊα 
πὰ ΡΒΠ]. νοῦ ἄθπι Βοιίγοίθη (6 Γ 
ΗΠ 6 ἀϊο Μαϊοῦ Ενάο (391 [.) νϑν- 
οἰρίθ, ἀΐϊθὸ ἴῃ. ΟΡ άδοι ὑπ Νὰβ- 
ταπρ ροννᾶῃγι ἢδιῖθ, νρ]. 1452. 0. 
Ὁ, 1060. υπά ΕἸ. 1914 χωρεῖν ἔσω 
πατρῷα προςχύσανϑ' ἕδη Θεῶν.᾽ 
ΑἸ]οῖπ Βἰ6Ρ δὲ, ἄσοι ἀὰ5 προςχύσαι 
Τὴν θο ροι ἀΠ10}} ἀπ ΙΟἢ. τπδολῖθ 
δ᾽ θη, 800}. πᾶ})}6 Θ᾽ ΘΒΟΒΡΊ ΡΘΗ: 
προςχύσας σ᾽, ἔσω στέγης, Ἄοι- 
χον εἰς οἴχησιν, ν5ὶ- θεν αἴθ δίγαο- 
ἴθ σὰ θ45. (θ)ὰ ἀδν 5610]. ἀσπα- 
'σάμενοι τὴν ἑστίαν - ἀπιβο!Γοῖθι, 

ψ πα Ποὺ ΒΕΡΡΚ προςχύσοντες 
ἑστέαν.) 

ὅ94. καί, νῖο 18. Ηδγροά. 9, 
110 ἵνα καί τις μάϑῃ. 

590. 10ἢ φίδι ο, 4855 Κοῖπ 
ΖΜ ΘΟΙΓΘΟΡ ἃ 5561} ΠΡ,  ΘηΠ 
ΟΡ ἃπον πὰ πα ἄδθη Αὑρ θη 
ἀδπ "]ο55θ6πη ΑΠΡΙΙΟΚ [ἃ 5516, 
165 δΔιϑῃδίίοη νῦν. Ααυΐ 
ϑέαν λαβεῖν (νρῇ. 656) δᾳομὶ 
τάδε, ἃ. ᾿.. τήνδε τὴν ϑέαν. 

898. Υρ!. Ζζὰ Αἱ. 168. 
ὅ99. 1]. 0, 840 ἐπέμεινον, ᾿Αρήϊα 

τεύχεα δύω. 23, 11 ϑάπτε μὲ ὅττι 
τάχιστα, πύλας ᾿Αἴδαο περήσω. 
8]. ΕἸ. 80. 

6941. θδπὴ πδομὺ Θὰ ἢ ν οη 
Νοαραι ἃ πἰποίη Ζαρ 6 ἢ 6η. 

542. 6" οϑϑὴ νϑρμθίββοπο ἔμ- 
πορος (120 ΗΠ.) παν δἰπθη ἃπάθιΡῃ νὸπ 
ΝΙΘΟΡΙΟΙ] ΘΙ 5᾽ 56} ΠΡ ποβϑθη ἃηρ6}- 
116 ἃ1]5 ΝΥ δρννθῖβον (συνοδοίπορο») 
θθὶ 5ἰο. ὙῈὶ. ΤΡδοι. 318. 

ὅ90 

ὅ45 
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ἐξ Ἰλίου πρὸς οἶχον ἐς τὴν εὔβοτρυν 
’ εξ ΒΩ Ἁ ’ [χ 

Πεπάρηϑον, ὡς ἤχουσα τοὺς ναῦτας Οτι 

ὅδθσοὶ πάντες εἶεν οἱ νεναυστοληχότες, 

ἔδοξέ μοι μὴ σῖγα, πρὶν φραάσαιμί σοι, 
τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι, προςτυχόντι τῶν ἴσων. 

᾿ ΄“ -“- 

οὐδὲν σύ που χάτοισϑα τῶν σαυτοῦ πέρι, 
ἃ τοῖσιν ᾿4ργείοισιν ἀμφὲ σοῦ νέα 

ὅδ βουλεύματ᾽ ἐστί" κοὺ μόνον βουλεύματα, 
γ ΔΝ , 2 2 2... .Ἃ ,ὔ 

ἀλλ ἔργα δρωμεν᾽, οὐκ ἕν ἐξαργούμενα. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ἫΝ ) ς ’ὔ ᾿ - , ’ 

ἀλλ᾽ ἢ χάρις μὲν τῆς προμηϑίας, ξένε, 
εἰ μὴ καχὸς πέφυχα, προςφιλὴς μενεῖ" 

’ Ψν «ἢ 2. . )Ὼ1 ς , , 

φράσον ὃ ἅπερ γ ἔλεξας, ὡς μάϑω, τι μοι 
, ’ 2 δὶ ἜΙῸΥ ’ 2 

δθυνεώτερον βουλευμ ἀπ «Αργείων ἔχεις. 

548. εὔβοτρυν, νΜ611 οἷ" ἄθη 
Δομ θη. ΝΟ] το ἃ δίῃ. ζυζας- 
ΡΘη ΡῇΘρίο, ν 0 11. τ, 401 Η. γῆες 
ἐκ Δήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἀ- 
γουσαι. Ῥοράνοθιοβ, πθαϊ 5Κορθο- 
Ϊο5, 416 θοἀδαϊθηάϑιθ [η56} ἀπ 
ἄου πὸραΠ!Ιοἤ θη ἀὐὰρρο ἀοι ϑρονᾶ- 
ἄθῃ, νὰ" ρθη ΠΠΓ65 ΒΘΙΘΒ ἢ αΠ5 

ἂἃπ Ο6], ΟΘοίνοιάθ ἀπά ὙΥ οίη --- 516΄ 
5011 βορὰν Εὔοινος Ρ6Ποἴβδοπ Βα θ ἢ 

ἄἀθγΡ ἄθιῃ ΡῬγδΠΠΪΘῚ, 1 ΠΆ5ΊΘΓ, 
ΟμῖοΡ ο] ΘΙ ομ σ β.6 }}0 νναράθ, ννοῖΐ 
απ ὕγοῖῦ θονάμ᾽. ὅπ Βοιηοβιμο- 
η65᾽ Ζθι αν ἀθι νΥ ϑῖη θ15. πᾶοὴ 
ἄοια Ῥοηΐος. ἁυθροίγῦ, τὼ. ΔΟΡῚ. 
985, Ὑν655}}8}}} ἀϊ ΕἸοιίοη. 465 ἔμ- 
πόρος ἄθῃ Αἰμθποῦπ παι} πϑθν 
πὰρ ΚΙΙηρΘ ἢ πητι5516. 

ὅ49. Αἰ. 1141 σὺ δ᾽ ἀντακού- 
σει τοῦτον ὡς τεϑάψεται. 

δ580. Εἂρ' πὰ 510} ουδὲ νϑύρονν 15- 
βου, 4855 8116 Βορ]θῖίον Κυϊορβιθαϊο 
465 Νϑοριο!θηοβ, πἰος ἃ πο} ἃπάθ- 
ΡοΙ ΠΘοΡ ΠΡ " βμ, ἀπὰ πίοιὺ ἀαροῆ 
516 νϑργα θη Ζὰ γγΡάθη. 

ῦὅ2ὥ. προςτυχόντι τῶν 
ἴσων νου πάθὺ ππὰπ δηΐννθθνρ πιὶΐ 
φράσαιμί σοι, πδομάδπι ἀΐν 
δονοράθη νὰ γϑοΒῦ ππᾶά 
ΒΑ. ΠΠΡ 150, 80. ἀἀ55. ἀθ᾽ ΕἸΠΠΡΟΙῸΒ 
65 [ἅν βϑίπθ ῬΡῇϊο. Ζὰ πα] θα 6 Ρ- 

ΓΔΟΡ ΕἸΠΡΟΙΟΒ, 

ΚΙάγιθ, ἄθιὶ ΝΘΟΡ Ο]ΘΠΙ05 ΝΟΒΡΙ ΟΝ 
Ζζὰ βόθθη; 0646 Ρ πῖῦ ἔδοξέ μοι, 
πδοιάθι ἰ6ἢ ἀδ5 π|ῖ1 56 ἢ ἃ "- 
"οηάρη ῷομπὸ8 ὉΠ ΘΙ ΓΡ 
βονογάθη, νῖθὸ 0. ἢ. 1008. 
Τνδοῦ. 190. ΙΘ μη " υϊθάορμο!! 

νγὰ5 6 840 ρβοϑᾶρὶ 
μαι, ἀδ585 6" ΖΓ] Πρ Ρ] ΘΙ ο 65 
ΟΠ ΟΚ5α] ρο μα ῖ, πδοὶι [ΘΠ 05 γ61- 
50] θη Ζὰ ψοράθη. Μδπ Κᾶμηῃ 
προςτ. ἃ} σον οὐθν' μού θϑφίθίιθη. 

δ54. νέα, νρ]. 560, ἰπϑοῖθυπ Ο 
56 ῃοπ ἔρᾶμπον Οδροπβιαπά ἀὁν Ρ]ἅπθ 
ἄἀθν Αὐμᾶθι" βθννθϑθῃ, 415 516 ἴῃπ 
γοΠ ΘΚΥΡΟΒ ΠΟ] θη. 

δὅδ. κοὺ μόνον .... ἀϊε ἀὰ Ὁ 
ϑραπησηρ ὈΘΡΘο ποθ σῃθίον βοο 
ΕἸΡῸΡ ἀ6Ρ ἐπανόρϑωσις, οογγθοίϊο, 
ν8]. Ὁ. ἢ, 1280. 

856. Ζι ἔργα αἱ δρώμενα, 
πὶ ἀθπη Ναοπμάναοκ ἄσγοι ἄθη αο- 
δθηϑαῦζ χὰ ἐξαργούμενα (5601) 
Ζὰ 5ιάνκθϑη. 

51. γάρις ἰδὺ ἀϊο ἀυγοι Μίι- 
Π6]Πππρ ἀοΡ ΝΟ ΡΙομΐθη ρ ὁ νΚ ἃ ἢ ν- 
[ῖὁ αππϑ51. 

58. ΑΘμη οι Ὁ. ΟΣ 148. 
ὅ59. 0. Β. 666 φράζε δὴ τέ φής. 

Ρ]αι. 1.650. 819 λέγ᾽ ὅ τι χαὶ φής. 
Χοπορὶι. Δα. 2, 1, 1ὅ σὺ δ᾽ ἡμῖν 
εἰπὲ τί λέγεις. 

Ύ ΎΎ ὙΨΟΗΙΜ ΤΟ ἅΨὶ ἦν...,.. . 

δε "- 

-ἰἷ 
“νῶν. 
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ἘΜΠΟΡΟΣ. 
φροῦδοι διώχοντές σε ναυτικῷ στόλῳ 

“Φοῖνιξ 8᾽ ὃ πρέσβυς οἵ τε Θησέως κόροι. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ὡς ἐχ βίας μ᾽ ἄξοντες, ἢ λόγοις πάλιν; 

ἘΕἘΜΠΟΡΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽" 
2 ’ ,. τα ᾽ ’ 

ἀχούῦσας δ᾽ ἀγγελος παρειμι. σοι. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἢ ταῦτα δὴ Φοῖνίξ τε χοὶ ξυνναυβάται 
οὕτω χαϑ᾽ ὁρμὴν δρῶσιν ᾿Ατρειδῶν χάριν; 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

πῶς οὖν Ὀδυσσεὺς πρὸς τάδ᾽ οὐχ αὐτάγγελος 
πλεῖν ἦν ἕτοιμος; ἢ φόβος τις εἶργέ νιν; 

ὌΠΡΗΝΕ ΡΩΝ 

πϑός γ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἄνδρ᾽ ὁ Τυδέως τε παῖς 
ἔστελλον, ἡνίχ᾽ ἐξανηγόμην ἐγώ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΈΕΜΟΣ. 

πρὸς ποῖον ἂν τόνδ᾽ αὐτὸς οὐδυσσεὺς ἔπλει; 0 ; 
ἘΜΠΟΡΟΣ. 

3,» ,ὔ 2 Ν ᾿ “- ’ ἣν δή τις. ἀλλὰ τὸνδὲ μοι πρῶτον φράσον 
τίς ἐστίν: ἂν λέγης δὲ, μὴ φώνει μέγα. 

502. Π΄6 ἀδὺ' ἸοΏΪ50} - Αἰ [56 6 η 
ιαιηηϑᾶρο δησοῃΡοηάθη ΤΠ οϑι θη 
ΑΚδπιδ5 υπ4 ΠΘΙΙΟΡΒοη, ΘΙ 6. ἀ16 
{Π|45 πίοιῦ Κοππὶ, παὶ Βορ ΒΟ Κ]65᾽ Ρὰ- 
ἀρ οὐ βπη 5 ἃ15 ἄθιη πΔῸ ἢ ΠΟΙ ΘΓ 5 Θη 
Ἐο5. θη] πὶ, νν16 516 θ61 Αὐ ΚυπῸ5 
νοῦ ΜΙϊοι, ἄθπὶ Ὠιο ΓΟ ἃὰ5 Οἷπον 
αἰμοηϊβοθθη (ο]οπῖθ, ἴῃ 6 Ἰλίου 
πέρσις ψνογκαιηθη. ἔν. Ηδκ. 125 
τὼ Θησείϑα, ὄζω ᾿Αϑηνῶν. Τνο. 
81 ᾿“ϑηναίων. Θησεῖδαι πρόμοι. 
Αὐἢ ἀον ΑΚΡΟΡΟΙΪ5. νοη Αἰμθη βάπθη 
ἃι5 ἄθια ον ρον ίθη ΘΠ ΡΠ η 
Ἀοσ96 πορθη ἃπάθγῃ [Δ πΠά 5 ΠΟ ΓΌΘἢ 
ἀϊα Ῥοϊάθπ Τηθϑθυβϑῦμπθ ΠΘΡΨΟΙ, 
Ῥὰᾶυ5. 1, 23, 10θ. διπηγθίοι ]ᾶ558[ 
500}. ἀἷθ θοίάθη δόϊμπο 465 ΤΙ6- 

ΒΌΡΠΟΚΙΘ5 1, 2. Απῇ, 

5615 ἄδθι) Νρορίο]θιηο5 οἰ βρῖρ πδο}}- 
βοίζθη, ἀὰ ἀδββθὴῆ ἀγροβϑναίοῦ ἢγ- 
Κοιιθᾶθβ ἰῆγὸπ γαιον ἃὰῇ ΘΚΥΓΡΟΒ 
ΘΡποΓ δ᾽ μάθη 501116, Ῥαμυ5. 1, 17,6. 

864. ἀκούσας μόνον, οὐχ 
ἰϑών. Π6Ρ ἔμπορος δηΐννον μοῦ ἴθ 
πη ὅθ17 ππὰ 026 ΚυνΖ ὑπ ἃιιδν ο]- 
ὁ θη4, ννοῖ} Οἀγββθιιβ᾽ [5 ΡΟ. ΟΠ ΘΠ 
ἰοῦ 416 ΒΡασθη ὑπὰ Απίννονίθη 
γοῦ ΒΘ θη Κοπηΐθηῃ. 

561. ὟρΙ. 258. 41ὅ. 0. ΒΕ. 958. 

11. ὙΡῚ: σὰ 416. 

ὅ1τ2. ἃ. ".. πρὸς ποῖον ἂν ὄντα 
τόνδε « ἔπλει; οάρν ποῖος ἂν εἴη 
πρὸς ὃν ἔπλει; 

19 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἐσϑ᾽ ὁ κλεινός σοι Φιλοχτήτης, ξένε. 
ΕΜΠΟΡΟΣ. 

μή νύν μ᾽ ἔρη τὰ πλείον᾽, ἀλλ᾽ ὅσον τάχος 
ἔχτελει σεαυτὸν ξυλλαβὼν ἐκ τῆςδε γῆς. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

τί φησιν, ὦ παῖ; τί μὲ κατὰ σχότον ποτὲ 
διεμπολᾷ λόγοισι πρός σ᾽ ὃ ναυβάτης; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

δϑβθοὺχ οἶδά πω τί φησι" δεῖ δ᾽ αὐτὸν λέγειν 
εἰς φῶς ὃ λέξει, πρὸς σὲ κἀμὲ τούςδε τε. 

ἜΜΠΟΡΟΣ. 
᾿ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως, μή με διαβάλῃς στρατῷ 
λέγονθ᾽ ἃ μὴ δεῖ" πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ὕπο 
δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά ϑ', οἷ᾽ ἀνὴρ πένης. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
586 ἐγώ εἰμ ᾿Ατρείδαις δυςμενής" οὗτος δέ μοι 

φίλος μέγιστος, οὕνεχ᾽ “Ατρείδας στυγεῖ. 
δεῖ δή σ᾽ ἔμοιγ' ἐλϑόντα προρφιλῆ, λόγον 
χρύψαι πρὸς ἡμᾶς μηδέν᾽ ὧν ἀχήχοας. 

ἘΜΠΟΡΟΣ. 

ὅρα τί ποιεῖς, παῖ, 
ΝΕ ΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

σχοπττῶ κἀγὼ πάλαι. 

Ἶ ἡβῴαν ἐν μὰ ἘΜΠΟΡΟΣ. 
δθυσὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ αὕτιον. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ποιοῦ λέγων. 

519. διεμπολᾷ, ν»ἶε πιπρά- Μὶν οἱ᾽ ἀ. πένης γε]. 0. Β. 168. 
σχεῖν, ν8]. Αἱ. 918, χἷἱῤ Ἀὐὔοκριοθυ 1118. 
δι ἀθπ δΔηρ θ] θη ϑδιδηὰ ἀθ5 ἔμ- 
πορος. 

584. ὑπ᾽ ἐκείνων εὐεργετούμε- 
νος ἀντευεργετῶ αὐτούς, ὡς δύ- 
ναται πένης εὐεργετεῖν. ὅ6}01. 16 
νορθίμάυπρ πολλὰ χρηστά τε ἰδὲ 
ΒΘ]ΓΘΠΟΡ 415 π. χαὶ γρηστά, νθΡῈ]. 
ΑΘ50}. ϑθρι. 821 πολλὰ δυστυχῆ τε. 
ΕἸ. 851 πολλῶν στυγνῶν τ᾿ ἀχέων, 

581. Πιπάον5 λόγων ἰδὲ μοὶ ρ8- 
ΠΟΡΊΡο Ἀροϊζαυοη οπ θ μΡ Ἰοἢ.. 

ὅ89. Νοορίο!θμ05 πιυϑδίθ ΒΓ ΐη 
οἷπθ Μαβπυπᾷ, 561Π60} Β0]16 οἴηρο- 
ἀθπκ Ζὰ βθΐπ, βπάθπ, νγίθ ἀθὺ ἔμ- 
πορος ἃυ8 σχοπῶ κἀγὼ πάλαε Βον- 
Δυϑηῃδγοπ Κοπηῖθ, 4855 ΝΘΟρΡΙΟ]Θπιο5 
510}. πΙοΠ᾽ νΟΓΡ65856. 

500. ποιοῦ, ϑοῦ. --- λέγων 
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ΕἘΜΠΟΡΟΣ. 
λέγω. ᾽πὶ τοῦτον ἄνδρε τώδ᾽, ὥπερ κλύεις, 
ὃ Τυδέως παῖς ἣ τ᾽ Ὀδυσσέως βία, 
διώ πλέουσιν, ἢ μὴν ἢ λό ἐώμοτοι πλέουσιν, ἡ μὴν ἢ λόγῳ 

3 

σπείσαντες ἄξειν, ἢ πρὸς ἰσχύος χράτος. 

καὶ ταῦτ᾽ ᾿Αχαιοὶ πάντες ἤχουον σαφῶς 
2 ᾿ , το Α , 
Οδυσσέως λέγοντος. οὗτος γὰρ πλέον 

ν , Ύ 2. ὧδ ’ ’ 
τὸ ϑάρσος εἶχε ϑατέρου, δράσειν ταδε. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΌΣ. 
τίνος δ᾽ ᾿Ατρεῖδαι τοῦδ᾽ ἄγαν οὕτω χρόνῳ 

“-» » ’ , ’ 

τοσῷδ᾽ ἐπεστρέφοντο πράγματος χάριν, 
[{ } ΕῚ ", ἧς 2 , 
ὅν γ᾽ εἶχον ἤδη χρόνιον ἐχβεβληχότες; 

Π ς , 2 ν ς; 2 ὌΝ “- ’ 

τίς ὁ πόϑος αὑτοὺς ἵχετ, ἢ ϑεῶν βίια 

χαὶ νέμεσις, οἵττερ ἔργ᾽ ἀμύνουσιν καχά; 
ΕἘΜΠΟΡΟΣ. 

2 ἤ “} 32) 3 2 2 ἐν Κὶ ἐγώ σε τοῦτ᾽, ἴσως γὰρ οὐκ ἀχήχοας, 
- Σ πᾶν ἐχδιδάξω. μάντις ἣν τις εὐγενής, 

’ Α ει " ) 5) , 

Πριάμου μὲν υἱὸς, ὄνομα δ᾽ ὠνομάζετο 
ἕ . 

Ἕλενος, ὃν οὗτος νυχτὸς ἐξελϑὼν μόνος, 
ς δ 2 2 ἤ , Ἁ ᾿ 3239» 

ὃ πάντ ἀχούων αἰσχρὰ χαὶ λωβὴτ᾽ ἔπη, 

δόλιος ᾽Οδυσσεὺς, εἷλε δέσμιόν τ᾽ ἄγων 
ἔδειξ᾽ ᾿4χαιοῖς ἐς μέσον, ϑήραν καλήν" 
ὃς δὴ τά τ᾽ ἀλλ᾽ αὐτοῖσι πάντ᾽ ἐθέσπισεν, 
χαὶ τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμ᾽ ὡς οὐ μή ποτε 
πέρσοιεν, εἰ μὴ τόνδε πείσαντες λόγῳ 

ὄγοιντο νήσου τῆςδ᾽, ἐφ᾽ ἧς ναίει τανῦν. 
Ἂν ὙΩ} ὦ » 2 ς ’ ,’ 

χαὶ ταῦϑ ὁπως χουσ ὁ “αέρτου τόχος 
τὸν μάντιν εἰπόντ᾽, εὐθέως ὑπέσχετο 

ἰοφμογ8 γχηοάο. Ἀπὶ. 1061 χένει, 
μόνον δὲ μὴ ᾽πὶ κέρδεσιν λέγων. 

592. Ὑ]. ἀϊὸ ΕἸ] δἰζαπρ πὰ 4160 ἢ. 

598. Μοῦ. τένος πράγματος 
ἄάριν ἐπεστρέφοντο τοῦδε οὕτως 

ἄγαν τοσῷδε χρόνῳ ; Μὶϊ ἀεγ ἀυγοὶ 
χρόνιον νἸΘἀΘΓΠΟ]Θη ΒοΖθι μη πηρ; 
ἰδῆρον Ζοὶῖ νεῖ. 0. (. 441 Γ, 

6004. Ὑρ]. κιἱξ ἀΐθβθν δὺς ὟΥ 8ὲγ- 

ποῖ υπάὰ Πἰοπίθηρ δον οθοπθὴ Ε- 
ΖΒ] υηρ 1991 Η᾿. 

6007. ὃ ὑπὸ πάντων ὑβριζόμενος. 
γε]. 382. βοομ 

6010. τὰ ἄλλα πάντα κβοϊιί 
ΜΜῸΝ] νορζρ] οι δῦ ἀϊθ ἨδΡγροὶδο- 
Ιυπρ᾽ ἀ65 Νβορίο!θπιοβ γοὴ ΘΙΚΥΓΟΒ, 
ν8]. ζυ 343 ἢ. 

012. πεέσαντες λόγῳ, νεῖ. 
1882. . 

18 

ὅ95 

οθῦ 

610 

010 



196 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 
2 - 

τὸν ἄνδρ᾽ ᾿Αχαιοῖς τόνδε δηλώσειν ἄγων" 
ΡΒ. Ν , Ὁ , Ἷ 

οίοιτο μὲν, μαλισϑ' ξχούσιον λαβών, 
Ψ ΒῚ 2 Ν 

εἰ μὴ ϑέλοι δ᾽, ἄχοντα" χαὲ τοὐύξων χάρα 
τέμνειν ἐφεῖτο τῷ ϑέλοντι μὴ τυχών. 

ὀδυήκουσας, ὦ παῖ, πάντα" τὸ σπεύδειν δέ σοι 
᾿καὐτῷ παραινῶ χεῖ τινος κήδει πτέρι. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
2 ’ ᾽ - [- - ,ὔ 

οἴμοι τάλας. ἢ κεῖνος, ἣ πᾶσα βλάβη, 
ἔμ᾽ εἰς ᾿4χαιοὺς ὦμοσεν πείσας στελεῖν; 
σεεισϑήσομαι γὰρ ὧδε χὰξ “Αιτιδου ϑανὼν 

0) πρὸς φῶς ἀνελϑεῖν, ὥσττερ οὑκείνου ττατήρ. 
ἘΜΠΟΡΟΣ. 

Ψ 5.9 5 Ν - 2 ) ᾿] ν Ἀ ΑΘ ΡῚ Ν 

οὐκ οἱδ᾽ ἐγὼ ταῦτ΄. αλλ ἐγὼ μὲν εἰμ ἐπὶ 
ναῦν, σφῷν δ᾽ ὅπως ἄριστα συμφέροι ϑεός. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 
ΒΩ 2 Ε1 - 

οὔχουν τάδ᾽, ὦ παῖ, δεινά, τὸν “αερτίου 
». Οἷς ΤΩ] , 3 ΩΝ , - 

δι ἔδλπισαι ποτ ἂν λόγοισι μαλϑακοῖς 
680 δεῖξαι νεὼς ἄγοντ᾽ ἐν ᾿“ργείοις μέσοις; 

6010. δηλώσειν, ννὶο 492. θ09. 
0390 δεῖξαι. 

6117. οἴοιτο, οἴη ἄδην ἀθαίβοι θη 
(οργάιοῖ θη ΒρΡ ΘΟ πη οι" Ορίαιῖν ἴῃ 
[ΟΡ β Θβθίζίοι ορΐ. ΟΡ] ψιὰ : ΑΘ56}.. 
Αρ. 600 ἀπάγγειλον ἥκειν" Ρυναῖ- 
χα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι 
μολών. Πυγϑ81α8 190,91 Θηραμένης 
ἀναστὰς λέγει ὅτι ποιήσει ὥστε 
τὴν πόλιν ἐλαττῶσι μηϑέν " οἴ- 
οἰτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν εὑ- 
ρήσεσϑαι. Κνῶρον αν. δ4, 6. Α. 4. 

619. ΠΠ.- 2, 269 ἀγοδὶ Οὐ γβ5θι8 
ἄθπι ΤΊ ΘΓ ΒΙ[65: Μηκχέτ' ἔπειτ᾽ Ὄδυ- 
σὴηϊ κάρη ὠμοισιν. ἐπείη, Εἰ μὴ 
ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἴ- 
ματα δύσω κτλ. Οάγ55. 10, 101 
βομννον! 46 1561}6 αὐτίχ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ 
ἐμεῖο κάρη τάμου ἀλλότριος φῶς, 
Εἰ μὴ ἐγὼ κείνοισι κακὸν πάντεσσι 
γενοίμην. ΜΕ]. 1841. 

620. ΥΠ]. 241. 989. 1240. 
022. ἡ πᾶσα βλάβη, νεῖ. ΕἸ. 

293. 114. 
6238. εἰς ᾿4χαιούς, νεῖ. 6009. 

6024. 80 βου 155. 10}. πίσῃν νοπὶ 
Τοάρ δαΐουϑίθῃθη νΡάθ --- 448 ΗΠ 
πτ, 80 β 1885 50}} Θ᾽ πῆΐϊοἢ πἰομὲ 
θονγθβθη, τ} Ὁ η80}} ΤΙΡΟ] ἃ Ζιι ΒΘ θη. 
- γάρ, πίηυϊγεηι. 

0260. 'Ε].. χὰ ὅθ4. 

0217. Οὐοηδρίγοέ υοὐίδοιν, 56] 
παϊν θα. Εαν. Μοά. 18 πάντα 
συμφέρουσ᾽ Ἰάσονι. ΕἸ. 1468. 

θ28. θὰ Νοορίο!θπιοβ θΐβ! 8 ρ6- 
βοιννίθρθη, ἔγαρι, ΡΒΠ]ΠοΚιθι πᾶ ΑΡ- 
Βᾶπρ ἀ65. ἔμπορος ποοίηα }5 να 
60221᾿ " 

029. 
πείσας. 

. 6390. ΡμΠοκΚίου μὲ πἰοῃῖ βουνοὶ 
485 ΕΟΡ ΓΙ θη νοη [μΘπϊη08, 815 ἀἃς 
ΨΥ ρΙαπθθη νοη ἄδην δ1ῃ τΡο βομθη 
ὉΠ6 Ὁ βϑαπάθιθη 5 ΘΠ (νεὼς ἄγον- 

λόγ. μαλϑ., ν»ἴθ 628 

ταί, τὰ ΕἸ. 18) αἷς. ἀδ5 {Ππν7νὰρα!ρ5ι6. 
πὰ περ Θη ἀδ08 ΠΘΡνῸΡ. ΠΡ Ατι5- 
ἄνπαοκ ννοῖϑδυ ἃ 608 ἢ. σαροκ, ννο. 
Ἠθιθηοβ νοοῖ Οάγϑϑθιβ ΘθΘη50 ἄθη 
ψΘΙ Βα] 6] 6 ὴ ΑΟπἄθη νορροζοῖρι 
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οὔ. ϑᾶσσον ἂν τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ 
, ϑι, δι « ρα ΒΕ ΞΘ Ὁ) 

χλύοιμ᾽ ἐχίδνης, ἢ μ ἔϑηχεν ὡδ᾽ ἀπουν. 
β: ΡΣ 2 2 , , ᾿ ’ ,ὔ Α 

ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνῳ πάντα λεχτὰ, πάντα δὲ 
Γ ,ὔ Ἁ - 5 9) φ ’ὔ Ὁ, γὦ 

τολμητά. καὶ νῦν οἱδ᾽ ὀϑούνεχ ἵξεται. 
ΠΡ, 3.) ἣν ς ἐοξιω . 
ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, χωρῶμεν, ὡς ἡμᾶς πολὺ 

΄, Ὅν - 2 ,ὔ ’ 
πέλαγος ὁρίζει τῆς Οδυσσέως νεώς. 

ΧΟΡΟΣ. 
5ὔ᾽ [χι ᾿ Ν᾿ Ι 

ἰωμεν. ἢ τοι χαίριος σπουδὴ “τόνου 
λήξαντος ὕπνον χἀνάπαυλαν ἤγαγεν. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
οὐχοῦν ἐπειδὰν πνεῦμα τοῦχ πρῴρας ἀνῇ, 
φότε στελοῦμεν" νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
ἘΠῚ τ . τ μά, μον , Νν 
ἀεὶ καλὸς πλοῦς ξσϑ', ὁταν φεύγῃς χκαχὰ. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
-.» γ Ν 2 ,ὔ -2. 5 , 
οὐχ αλλὰ χαχείνοισι ταῦτ ἐναντία. 

τυϊγα, ννῖθ οἵη νοὴ ἴἢπὶ ρο Πρ Θ 65 
ψ 465 ΤΉΪΘΡ. 
“951. Τάχιον ἂν πεισϑείην τῇ 

ἐχίδνῃ ἢ ἢ τῷ Ὀϑυσσεῖ. ϑ6"ο!., νεἶ- 
ὁδὸν οὗ ϑᾶσσον Β6]θβθη ΠῚ 
πὰρ. ΟἸΔΌΡΠ ΟΠ ΟΡ βοιθῖηι, 4885 οὐ, 
Ὑν 6] οἰ 6 5. Δ ΒΘΡ ΟΝ πϑδνουϑίδηάθη 
πνογάρη Κῦπηϊο οὐ δεινά, ΟἸοβ56πὶ 
ἰϑὲ (οὐ δείξει), ἀπ! 16 1288, 
πη ἀ6ν ΘΙΟΓΡ. πδομάνμοΚβνο]}} 
5616} ἦ ϑᾶσσον. 

6031. ἡ πλεῖστον ἐχϑίστη, 
ψὶο Ὁ. (. 149 πλεῖστον ἀνθρώ- 
πων χάχιστος. 

6032. γῈΕΙ. Δ το δ... 879... 
095. ὡς, ἴῃ ἀδν ᾶβὸ ἀον θιηρο, 

0 ἀῃ8 ποοῖὶ ἀὰ5 ννοῖϊθ Μοῦ ἱρθηηΐ. 
ἕως τὰ 50 ΠΡΟ Θ δὶ πῃ .}}1ρ., ν8]. 
χωρῶμεν ὡς ἔχομεν α, ἃ. 

0911. Ὅῖο6 δϑηίθηζ, πο βοὶμᾶ- 
61 ΑΡΟΙ᾿ ἰδὲ ρα τα ΒΘα, ρᾶϑβδβι δ] θη 
[ἂν ἄδη ΟἸοΡ, ἄθιη 516 Ἠθυπᾶηῃ 
δοροθθη ᾿αΐ, συμ] ῬΒΠ]οΚιθὺ Θθ θα 
γοΡΠο" χωρῶμεν βοδαᾶριὶ Παϊ6. - 

039. Εαὐπδι ρον Βα πὰ ᾿οΙσϑὶ 
ἀδρορ ἢ (χατόπισϑε νεὼς ἴχμενος 
οὖρος Οάγϑ85. 11, 6) πρύμνηϑεν οὗὐ-͵ 

Θος, 5:2))5.67.5 α ρμρρὶὲ υϑρέμς, Ν1Ρ- 
811... ΥΩ]. 1450 1 

θ641. Νδοι []. 14, 8ὺ ννο Αβδιποπι- 
Π0ἢὴ Ζ1} ΕἼΘΟΝ: ΒῸῚ Νάομι γᾶ: 
Οὐ γάρ τις ψέμεσις φυγέειν κα- 
κὸν οὐδ᾽ ἀνὰ νύχτα" Βέλτερον ὃ ὃς 
φεύγων προφύγῃ χκαχὸν ἠὲ ἁλώῃ. 

θ42. οὐκ περῖρὶ ἄθη (ἰδάδηκθη 
ἀ65. νογῃοΡρ ἢ θ πάθη δαίζοϑ υηὰ 6Ρ- 
ζουσὶ, νῖθ ἴῃ ἄθῃ πᾶυβρονη οὐ 
μήν, μέντοι, γὰρ ἀλλά, ἀνγοῖ θνἃ- 
ΘΠ γ ΠΟ 56:6 Ν ΘΡΒΟΙ ΘΙ ΖΌ ΠΡ πη! ἀλλά 
ἀἴο Βοάθυΐαπηρ σον 155 ἀθ0}, 51- 
ΘΠ ΘΡΊ ΤΟΙ: ΡΙαι. αϊηγά. 2174 
Οὐκ ἀλλ, ἡ δ᾽ ὅς, μανϑάνω. 
Βεῖπι Τπιροναϊίν βίθῃν Θθθη 80 μὴ 
ἀλλά, νὶθ Αθβοι. ΟἸο. 904 μὴ 
ἀλλ εἴφ᾽ ὁμοίως καὶ πατρὸς τοῦ 
σοῦ μάτας, ἵπιπιο Ὁ670. ῬΙαϊ. ΑἸ6. 
1, 1145 ᾿“ποκρίνου. Ἄλκιβ. Μὴ 
ἀλλὰ σὺ αὐτὸς λέγε. -- ΜὸΟρΊΙοΝ 
δι Ἰηάθ55, ἀδ55 οὐχ ἃ00}} ΠΪΘΡ ννὶδ 
691 ΟἸοβδθιν. ἰδὲ πὰ ἀον ΠΊΟΝΙ ΟΡ 
ΒΟ ΡΙ6: ᾿4λλ ἐστὶ χἀχείνοισι τ. 
ἐν. Ὀδαθνοῖη οἶδ᾽ - ἀλλὰ .... 
Βοιάθηῃ τᾶν Ὑν οϑίννιηά ζχυνν]άθν, 
ἀὰ 516 ΔηρΌ οι θ61 46 νοῦ ΤΓο͵α 

θ8ὅ 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. ἷ 
2 2 - (ὦ 2... ’ οὐχ ἔστι λῃσταῖς πνεῦμ ἐναντιούμενον, 

ὅταν παρῇ κλέψαι τε χάρπάσαι βίᾳ. 
ΝΕΟΠΉΤΟΛΕΜΟΣ. 

6045 ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, χωρῶμεν, ἔνδοϑεν λαβὼν 
ὅτου σε χρεία καὶ πόϑος μάλιστ᾽ ἔχει. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
53η») 5») ἕ - γ" 3 δες} 
ἀλλ᾽ ἔστιν ὧν δεῖ, καίπτερ οὐ πολλῶν ἄπο. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τί τοῦϑ᾽, ὃ μὴ νεώς γε τῆς ἐμῆς ἔνι; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

φύλλον τί μοι πάρεστιν, ᾧ μάλιστ᾽ ἀεὶ 
θδθχοιμῶ τόδ᾽ ἕλκος, ὥστε πραὔνειν πάνυ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.. 

ἀλλ ἔχφερ᾽ αὐτό. τί γὰρ ἔτ᾽ ἄλλ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

εἴ μοί τι τόξων τῶνδ᾽ ἀπημελημένον 
παρερρύηχεν, ὡς λίπω μή τῳ λαβεῖν. 

ι ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
5 - ν εἶ λ ν "89 
ἢ ταῦτα γαρ τὰ χλεινὰ τὸξ 

«Ὰ -Ὁ-᾽ ΡΣ 

α νῦν ξἕχεις; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

οδδταῦτ᾽, οὐ γὰρ ἄλλα γ᾽ ἔσϑ'᾽, ἃ βαστάζω χεροῖν. 

ἀπ Γι ΘπιπῸ85. π80])͵ ἢ611Δ5 [ἀΠγΘ ἢ 
Ὑ ΟΠ θη, 

θρ438. Βῦγ ἄυλον ρΊ ῦ 65. Κϑίηθη 
νυ]ὶάγίροη Υπά, νν6}} ἢν ἤδυῦ- 
δῖον ἀοίαμνθη νυ δοβίθι. 

θ46. θὰ χωρ ὦ μεν θἰμπβο!} 6581 
ἐγὼ χαὶ σύ, 50 ννῖΓὰ ἀὰ5 Ρανιὶο. 
λαβὼν (σύ) 'ἴῃμ Νοιπϊπα!ΐν δηρο- 
501 ]05856π, ΜΜὴ6 ΑΘϑ0]. ἔδαμι. [36 
ἀπολακτείσασ᾽ ὕπνον ἰδώμεϑα. 8ο- 
Ρ ΚΙ. ΤΡδοι. 889. χωρῶμεν πάν- 
τες αὑτοῦ γε πρῶτον ἀμμείνασα. 
Ἰμποΐδη. Τοχ. 41 τυφλωσᾶς καὶ 
ἑαυτὸν ἀμφότεροι ἐτρέφοντο. Με. 
ζὰ ὅ930, 

θ41. οὐ π. ἄπο, 80 ἀδε5 πιὶν 
ἄϊο ΝΥ 4}}} αἰοιῦ βοινν ον [4|Π1|6πὰ Κᾶπη 

ἀπά ἀθν ΑΡυδῖβα Κοίηῃ ογζὰρ ἀαν- 
ἃ.5 ΟΡ δο 51. 

θ48. ἔνε, ἕνεστι λαβεῖν, χιωϊά 
ὁ ἐ φμοά δα πεθα παυΐ (618 ἄγοιντο 
νήσου) ϑδιμηιὶ τι07. ροδϑδὶξ 

θ5ὅ0. 50 ἀακα55 ἴ΄6}} ἀϊο νυπάβ 
ὅδηζ υπὰ ρὰν ἀδάμπΡον 6- 
βϑπ[.ει 56. ΡὨΠ. 1] ἄθια Νρορί. 
ἀἴ6 ΒΟβΟΡΡἶ55 ποΙηθη, 8ἃ|5 οὉ ἀϊδ 
Ὑγυπάθ αηΐορννοῦ5 ἰδ πᾶπηθμιη- 
πομκοιίθα μογοιΐθπη Κῦπηθ. 

θ52. τόξα οἵι πᾶσα ἡ τοξικὴ 
σχευή, νὶρ ΠΠ. 21, δ02. δ 16 
Εν πὰς 405 Βοροη5 (τόξων 
τῶν δὲ) οἴου παιΐνρ!!ομθη Αἢ]ἃ55 
Ζὰ Νρορίοϊθιιοϑ᾽ ΕαρΘ. 

θ53. Νᾶάιι!. ἐρῶ τοῦτο λαβεῖν. 
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ΝΕΟΠΤ ΟΛΕΜΟΣ. 

ἀρ ἔστιν ὥστε κἀγγύϑεν ϑέαν λαβεῖν, 
καὶ βαστάσαι με, προςκύσαι 8ϑ᾽ ὥσπερ ϑεόν; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

σοί γ᾽, ὦ τέχνον, καὶ τοῦτο χἄλλο τῶν ἐμῶν, 
Ῥω 2 

ὁποῖον ἄν σοι ξυμφέρῃ, γενήσεται. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

Ἁ δ » - Ἀ ΑΥ̓͂ ΒῚ ο μ) 

καὶ μὴν ἐρῶ γε" τὸν ὃ ἔρωϑ' οὕτως ἔχω" 
» , , 2 27 γ δ ᾿ ’ 

εἰ μοι ϑέμις, ϑέλοιμ᾽ ἀν᾽ εὶ δὲ μὴ, πάρες. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 
ε' “ - Ρ.) 3 3 , τ 
ὁσιὰ τε φωνεῖς ἔστε τ΄, ὦ τἔχγον, ϑεέμις, 
[τ τ Ψ 7 ΡῚ - γ Ν , 

ὃς γ᾽ ἡλίου τὸδ᾽ εἰφςορᾶν ἐμοὶ φάος 
, , Ὰ 2} 2 , γ » 

μόνος δέδωχας, ὃος χϑόν Οἰιταίαν ἰδεῖν, 

ὃς πατέρα πρέσβυν, ὃς φίλους, ὃς τῶν ἐμῶν 
ἐχϑρῶν μ᾽ ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας πέρα. 
ϑάρσει. παρέσται ταῦτά σοι καὶ ϑιγγάνειν, 

Ν - 2 , - 

χαὶ δόντι δοῦναι, κἀξετεύξασϑαι βροτῶν 
ἀρετῆς ἕκατι τῶνδ᾽ ἐπιψαῦσαι μόνον. 
εὐεργετῶν γὰρ χαὐτὸς αὔτ᾽ ἐχτησάμην. 

060. ἔστιν ὥστε, ροΐδς5 ἐπ 6 
ἐπιρ οἐγανὶ μέ .... ἄδαν, Ηἰρρ. 
10ῦ ἔστι κὰκ τῶνο᾽ ὥστε σωϑῆ- 
ναί. 

6571. ϑργθοῖθῃ βδοηϑὶ Ηδθιοθη ἴῃ 
ἰγοϊζίσοπι 6 θ ον α ἢ ἤρθη ΥΥ δα 
σον Π]οΠ 6. Ὑογθραηρ Ζαὰ, νΪΘ Ρὰᾶν- 
ἱποπορᾶοϑ, Α686}!. '8θρι. δ89ὅ ὄμνυ- 
σιν αἰχμήν, ἣν ἔχει, μᾶλλον ϑεοῦ 
σέβειν, 50 Θπίβρυϊηρὶ ἀϊθ ΒοΠ 6 6 Γ- 
Θσηρ ΠΙΘ ἀπροκοῦγ ἂ05 ΒΡοπηι- 
τπϊρκοῖῦ οορθη ἄθπ ρο ΠΟ ἤ θη (νρ]. 
198) Βορθη. --- βαστάσα!:ι, ψη- 
λαφῆσαι, Οάγϑ55. 21, 405. Ο. (. 
1108. 

θ69. ξυμφέρῃ, Ν᾽ ἃ5 δ ὁπ ἢ πὶ 
ἰ5ἴ, ννὶθ ἐρῶ ζοιρί, 

000, Νοορῖ. γοάθιὶ. βοῃοίηθᾶν 
δ᾽ ρα Πρ ἀπ 56} ᾿οβομοϊ θη, 
απ β86ῖη6 Αδίοιυ ποῦ Ζὰ γογ- 
Ραϊμποη ἀπ ΡὮΙ]. πιϊβϑιγαυΐβο. τὰ 
ΤΟ θη. 

062. θεὸν Ν δυβίθι!απρ 465 Νοορί. 
δοροηῦθον γάμγι ἀϊθ οἰ δηἢμ ΡΖ κ 6 
Ηϊπροθυηρς πὰ ἱπηΐρο ΒΡθιαά6 465 
ῬΒΙ, ἀδϑίο πιθὴρ. )ὰ5 {Π0 Γᾶ 55 
5616" ΕΥοαάΘ τηὰ] βίο ἴῃ ἀρ 
Απάρμον, ὃς --- ὅς. 

006. ὃς ἐποίησάς μετῶν ἐχϑρῶν 
ὑπερέχειν, ὄντα αὐτῶν ἐλάττονα. 
568}0]. 

6008. [πα ἄρπι ἀὰ5 ϑιγγάνειν 
βἰοϊροσπάρη δόντι δοῦναι Ἰιορὶ 
416 νο διό ἀορθηβοὶ Πρ κοῖς, 416 δὰηΖ 
δ]οίομο Βογθομεραηρ, ἄθη Βορθη 
ῃδ 0] ΒΘΙΙΘθΘη. Ζὰ ποίππηθη ππά Ζὰ 
δ6θθη., νβ]. 114 ἃ. Αἰὰ8 1194 με- 
σοῦντ᾽ ἐμίσει. -- χὰ ξεπ. ἰϑὶ ἐξεύ- 
ξασϑαι ἐπὶ τῷ ἐπιψαῦσαι. 

610. εὐεργ..» [ἅν ἀὰ58 Αηφάπάθα 
ἄος ΗδγακΙοιβοῆθη δόμοι ΡΠ δι 6 η5. 
θ᾿ 6 τπιι55 00} ΙΟἢ πποίπθη ὟΥῸ}}}- 
ὑπάϊογη ἀθη Βορθη σὰ θοράῃγθη δ6- 
ϑἰαίίθη. 
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ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. . 
οὐχ ἀχϑομαί σ᾽ ἰδών τε χαὶ λαβὼν φίλον. 
ὅστις γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται, 
παντὸς γένοιτ᾽ ἂν χτήματος χρείσσων φίλος. 

- , 

χωροῖς ἂν εἴσω. ἑ 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

καὶ σέ γ᾽ εἰςάξω. τὸ γὰρ 
θἸδνοσοῦν ποϑεῖ σε ξυμτταραστάτην λαβεῖν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ ἀ. 

“Μόγῳ μὲν ἐξήχουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα, 
τὸν πελάταν λέχτρων ποτὲ τῶν Δ τὸς 

Θϑθχατὰ δρομάδ᾽ ἄμπυχα δέσμιον ὡς ἔβαλεν τταγχρατὴς Κρό- 
γου παῖς" 

611 Νὰ Ρόϑοιννορ (ΓΘ) 65 
τΐοἢ πίοι -- ΤΊ ΟΙ. 5714 οὐχ ἤδο- 
μαι --, ἀἴοῃ, ἀἄθῃ βοῃθῖπθαιν Ε]θη- 
ἄδθη, ΒΘ Ζα[ἅ}} 1} ΘΌ5 ΘΠ 6 ἃ. ΖΌΠ 
Πγουπάθ σοννοπηθη Ζὰ Πθ6η. ἤθηπ 
νη Εἶπον Υ ΟὨ] θη -- νῖθ ἀὰ 
5010 1}6 ἀασο ἀϊθ νϑρῃθίβϑοπο Ποίμ- 
[ἀν νοη 111 ΟΡ ΟΡ) Θη --- αἱ ῦ ὙΥ0}}}- 
ἰμαϊθη -- νθ ἀὰ ἄπγοῖ ἀϊθ 121} 
ψΟΡΒΡΓΟΟ 6 η6 ΕΠ ΓΘ --- Ζὰ ν Ρ  ] θη 
ὙνΟῖ55, (6 ἰϑδῦ, Ζζᾷμὶ Εοαπἀθ 96- 
γΟηῆΘῆ, οἷη δοιαϊζ, ἄδι' ΒΟΠΟΡ 
δίθῃῦ 15. 4116 ϑδομᾶϊχθ. ΤΡ ἄθηη 
ποίη ἴῃ ἀϊθ ΠΟΒ]6. “Κ ΒΊΒΠ ΟΡ να- 
ἄθη ἀἴθθθ ἀγοὸὶ ορβθ βδηΖ πηρ85- 
ϑδοηδ ἄθιη Ρἢ1]. θ6Ι ΡΟ] σ᾽, ννἄμθθηά 
516. ἴῃ Μαπη4ο 465 Νοορί. Δ|16ἷπ Ρ85- 
Βθη8 5ἰηά. (ΒοΡΡΚ ΗΠ] χ. ἂν εἴσω 
ἄδιη ΡΗΠ]., ἀὰ5 ΕοΙροπάθ ἀθμ Νϑορί. 
θΘΙοσθα. ὕπνν δ!  βο ἢ }10}}.) 

610 --- ττ-28 οὐ ϑθϑ δι 511} 0η. 
ον (μον [αϑϑι πὸ ἄθιη, ννὰβ ΘΓ 
δοῃότνι αη4 ρόβοιθη, ἀἴὸ Πμο] άθη 465 
ὉΠ5 ΟΠ α] ἀἸσθη θ᾽] 6 5 Ζυβδιηηθη τη4 
ΟΡ Ὁ ὈΟΒοη ον 5. δὶ ἀ6ν ἢ]Π- 
560η ΕἸηβδη Κοὶν (,,1π 16ἄθιη ὙΥΟΓΘ 
μὔτλθη νν] ἄθη β 86} 6 6ὴ ἀρ θομθη “Ὁ 
Ϊ, 6 551η 5) υπῇ ἀον ΘᾺ} ἀν υπά6. 
ὍεΡ 80. ] 55. 465. ΒοΡΡ!]Ιἢ 6 π ἀ658η- 
565 ΡΟ ποὶ αἴθ [06 Δυβδῖοις δυΐ 
ἀἴο ΕὐΙὄδαπρ ἄυγοι ἀθη βά] θη Νθορί., 

᾿Ιηἀθπὶ 461 ΟἸΟΙ 561π6 ὙΘΡΒΙ ΘΠ] ηρ; 
ψ ΟΡ 556η Ζὰ Πᾶθθη τπηἀ 5ιοὴ βϑὶρϑὶ 
(ἀπδοιοπά ἀϊθ ἰρροριβομθη Ὑον- 
Πιοβϑαηθθη 56 1η65 ΠΟΡΡΓΠ ΘΡΠΒΙΠΟἢ 
2 ΠΘΠ 6 η 50] 6] ηΐ. 

6010 ΠΟ ΝΙδ Βα ἸΟἢ} δἰ ἢ βο 6} 2- 
ΠΟΙ ΟΡ 5. [οἱ άθη ἃἷ5 ἀδθ ἀθ5 ΡΒ]]. 
γνΘ46}" βοβθ θη ΠΟῸῸ ρσϑιονι. “ ΠΣ 
ΑονΡ. ἐξήχου σα ὙΥΘΟΙ56Ι κἷν ἄδια 
Ῥεγ. ὄπωπα ο'δη 80 βοῇ αν ννῖδ 
681 χλύων (201) υηά εἰςιδϑών. Ὑ]. 
025. 1111. Ηὔτγθϑη ἀπά 56 6 πὴ 
ψορθηἊ θὲ ἀονΡ ΠΙομ ον, δἰηιηα]ὶ ννὸ- 
6 46. ΟἸ]θίοἢ ΓΟνιπὶ ρ κοῖς Ὁ} οἶδα 
χλύων οὐδ᾽ ἐφριδών, 5οάδπη νγοῖ] 
Ρ' ΡΒΠΟΚΙιοῖβ. μοι άθη. Ὁ ΊΡΚΊΟΝ ρ6- 
566 η ̓ιᾶΐ. ΑΘΠ] ἢ ΡΙΔαΐα5 ΒΔΘΟΗ. 
ὅ ἐπϊίαοηιν αμαϊυΐϊ ἔμέῖδ56. ἀργηηη7ι0-- ἡ 
5155. )}477. --- ΖΚ 6γηέην ἢΐο {Πίαοηι 
πμίίο αὐἰιίο5οογ5 απ ἐταϊί. (Εὔν οὐ 
μάλα, πο θ᾽ 6ῃ, πἴ οι 50 π- 
ἀ 6 ν}}6 8, Παιιθ ἴθ ἔράμον οὐδαμά 
ΒΟΒΟΒΡίΘθοη. ΠΟΘΙ ϑοΠοίηι, οὐ μι. 
ννὶθ οὐ πάνυ δ} βοηϑὶ -- οὐδα- 
μά, ἀυΓομ ἂὰ5 πίοι φορνδαομξ 
Ζὰ 86η, ν8!. ΚΡνῦρο" (ἀν. 67, 1. 
Ἄ : θι 

619. τὸν βουληϑέντα ἐπιβῆναι 
τῇ εὐνῇ τοῦ Διός. 8610]. [χίοη 
μδίϊ6. βϑίηθη ϑοιν ροΡναίο Εἰἴο- 
ΠΘ5 ὑἄοκίθοι. ἴῃ οἷπο πιὶξ ΚΟΙ]Θα 
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ἄλλον δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγ᾽ οἷδα κλύων οὐδ᾽ ἐςιδὼν μοίρᾳ 
τοῦδ᾽ ἐχϑίονι συντυχόντα ϑνατῶν, 

ὃς οὔτ᾽ ἔρξας τιν᾽ οὔτε νοσφίσας, 
2 3" ζῳ 3.) ἍΓὙ ) ,ὔ 

ἀλλ τσὸς ἕν γ ἴσοις ἀνῆρ, 
τὰ κὺ“ 

ὠλλυϑ᾽ ὧδ᾽ ἀναξίως. τὸ δὲ ϑαῦμ᾽ ἔχει με, 
σῶς ποτε, πιῶς ποτ᾽ ἀμφιπλήχτων ῥδοϑίων μόνος χλύων, 
πῶς ἄρα πανδάχρυτον οὕτω βιοτὰν χατέσχεν" 

᾿Αντιστροφὴ ά. 
“}Ρ Ἅ ἘῸΝ ΟἹ , 2 2) ,ὔ 
ἵν αὐτὸς ἣν πρόζφουρος, οὐκ ἔχων βάσιν, 

οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων καχογείτονα, 

Δησοία 6. ἀναθα νου ]οοκὺ ἀπὰ ἀ4- 
ἀυγο Ζαορϑὶ οἰηθ5. ΘιΔΠ 6 556Πη05- 
86η. ΒΙυΐ νϑῦβροβϑθῃ, ἀλΠον" Α656}. 
Εαμι. 118 νὸπ πρωτοχτόνοι προς- 
τροπαὶ Ἰξίονος βρυῖοιι. )ὰ Κοίηῃ 

μδηβοῖ ἰἢπ δππθη ὑπ νοη ἄθιῃ 
ΥΥ αιπβίβη οὐ] ὅβϑη νυ] ] 6, ΘΡ αν η 6 
50} Ζδϑιι5 465 ἀρ [χίοη 06} 
(Ριπὰ. Ργμ. θ τυ δ) μαινομέναις 
φρασὶν Ἥρας ἐράσσατο, τὰν Διὸς 
εὐναὶ λάχον πολυγαϑέες, »γ655}8}} 
Ζδα5 1ππ ἰῃ ἀθν' [Ππἰουνν δ᾽ Ὁ αἱ 6 ἢ Ρ- 
πθὴ Βαπάθη (δέσμιον ἔβαλεν) δα 
ἀξ 5.615. {πῃ ΓῸ]Π]6ηἀ6 (ϑρομὰς ἀμ- 
πυξ, Ῥιιά. ἐν πτερόεντε τροχῷ!) 
ἴθαγρο Βαά Προμίθπ [|1685. ΥὙβιὶ. 
Τιθυ  ϑενῆϑι 

088. τὸ ὅδε ΚυγΖ [ὃν τῆς τοῦδε 
μοίρας, νἷὸ κόμαι Χαρίτεσσιν 
ὁμοῖαι. 

084. ὸγ ψϑᾶθν Βῦδ565 δῆ 
οι νορῦθὲ παρθηὰ ποῦοῖ 
Ἀδυ}.. Ιπ ἔρξας Ιἰοσι, ννῖθ 
ΓΟ ἴῃ δέζω᾽ (ποίγι5 ἐεσενὲ); ἀθν 
ΒορΡΙ ἀθ5 Βόβοθη; ἀηϊΐ. 871 ὃς 
ταῦ ἔρσδει, νΕῖ. σὰ Ο. (ἱ 588. 0. 
(. 1981 δρᾶν τι, ννὶθ ἅπ88} δ᾽ ἢ 61 
ννὰ5 πη. )ὰ5 5ὅοι! οι ο ΟΡ] 6οὶ 
τὰ ΨΘΡΠΙΪϑϑὲ πηδη ΠΠΡΘΡΗ: γἹΘΠ]θ οὶ 
οὔ τι νοσφίσας (τινα), 850 ἀα58 
βία! 65. χυνοίίθη οὔτε Β]05 οὐ 
δἰᾶπάο, νῖθ ὄπ} οὐ --- οὔτε 516} 
ΘΕΙΒρρθοιοη. [0 νίσθηβ ἀθαΐθα ἀϊδ 
Ῥθεϊάθη ψογθὰ δυΐ [χίοηβ ἀορΡ6 1065 
ΟΡ γθομθη "ΖυΡίοΚ. 

085. “1ὁψμεδ θέ ἐμδέμδ ἴηι167' ἀ6- 
4μο5, ἃ. ᾿ι. δικαιότατος ἀνήρ. 

Υδε6. 667. ὠμε κε ἁτμως χόδξρ ἔνι 

ΡΙπά. Ργιι. 4, 251 ἐν παισὶν νέος. 
Νριη. 3, 80 αἰετὸς ὠχὺς ἐν ποτα- 
νοῖς. ΤΠ δορη. 814 ἐν δικαίοις εἰμὶ 
ἀδεδεξθοες ατὶ (Δηάθνα ἔσος ὦν, ἀὰ 
ἀϊὸ Βάομον ἐν.) 

6080. 817. )ὰ95 Μοίγυμι θη βρυὶοιὶ 
ἀον (ἀρ ηΒ ΤΌΘ. πον, ἄθο ἰδὲ 
ἀἰ6 Ηαπὰ ἀθδ5 Ὠ᾿ο 5. πἰομν Ζὰ 6Ρ- 
Ῥά ΠΘη. 

081. τὸ δὲ ϑαυμάζω. 
089. γεΡρ]. 1758 α. 0. ΠΝ 1210 

πῶς ποτε, πῶς ποϑ' αἱ πατρῷαί 

σ᾽ ἄλοχες φέρειν ἐδυνάϑησαν. 
691 ἢ. 16 ἀυγο μόνος 089 8η- 

ϑσοάσαϊοῖθ ὑπο 501056 Εἰπβαμικοὶν νυν ἱρὰ 
Ὠὰη - ΠΔ0} Ζννοὶ δοῖϊθη ἢΐη ἅσδρθ- 
τα], ἰπάριῃ Ρἢ1]. δἰ μι] τη 6 η50}- 
ΠΟ ον ἀθ 56 9 αΠ Ὁ, ἀπά Ρουβ6 115 6 Ρ 
δι σθὴ Κρδηκθηρῆορο δηιθθμρί, 
γ6]. 110 ἢ 

091. ,πρόρφουρος (ἀ] ἢ ΘΓ Ί56} 
[ἂν πρόφορος, νν]8 ἄπουρος, τηλ- 
ουρός), ἍῸ ΕΓ ΝΔΟΙΒΡᾺΓΙ ἰῃ οἱἷ- 
ΒΟΠΟΡ ΡΟΥβοη ΜΜΆΓ, νῖ6 ἄδιη 
Μομβομθπμαβ56: [μι6. Τίποι. 43 8η- 
δον ὕμϑομι νρὰ ϑεοῖς ϑυέτω καὶ 
εὐωχείτω μόνος ἑαυτῷ γείτων χαὶ 
ὅμορος. Ὀυγοῖ οὐχ ἔ. βάσιν 
ρα οἷο χυνοῖα ΡΙαρο ἴῃ 56 106} 
ΕἸ ΚΟ ΠΟΡνΟΡΡΘΏΟΡΘη, 4855 
ῬἈΠ]. ἀ65 ἴροίθη ἀθθνάποἢ8 46. Εἰ 558 
δα θη νῖθ, νρ]. 6052. 704. 

692. ϑδιοίρογπά οὐδέ τιν ἐγχ. 
καχο0γ7.». Ἀ06} δ οἢ ΒΊΘΒΙ 6ἷ- 
πο Μοηβομθη νοὴ ἰ απάἀ68- 
ΘΙ ΘΡΟΡ θη (νρ]. 170. 1104 {. 
σὰ Δηΐ, 9239) Βα " δ ἃ, 80 4858 6. 

“δα μα ΓΟ 4, 

θ08ῦ 

090 

3. 
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θθὅ σ’αρ᾽ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

[α σ ἣ " 2 , » 2 2 λ ’ πὰς 
ᾧ στοόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ ἀττοχλαύσειεν αἷμα- 

τηρόν" 

οὐδ᾽ ὃς ϑερμοτάταν αἵἱμάδα κηκιομέναν ἑλκέων 
ἐνθήρου ποδὸς ἠπίοισι φύλλοις 
χατευνάσειεν, εἴ, τις ἐμπέσοι, 

00 φορβάδος ἐκ γαίας ἑλών" 
εἷρπε δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον, τότ᾽ ἂν εἰλυόμενος, 

- 2 ς , ’ ο’ Ἄ ’ ᾿Ὶ ς ᾿ παῖς ἄτερ ὡς φίλας τιϑήνας, ὅϑεν εὐμάρει: ὑπάρ- 
Ἰοῦχοι, πόρον, ἁνίχ᾽ ἐξανείη δαχέϑυμος ἄτα. 

Στροφὴ β. 
« ο “ , "ὔ 

Ἰ0θθοὺ φορβὰν ἱερᾶς γᾶς σπόρον, οὐκ ἄλλων 

4150 διοἢ "δὶ ροϑαπάθη Βββθη. Καὶ- 
ποθὴ (656 50 Πα ον μἄϊι6. δυϊδασῆθη 
Κόηπθηῃ. )΄Ί΄ΊΆ6Ὸ Βοχθιομπιηρθη χα - 
κογείτω ν (γείτων κακῶν, Ν ἃ 6 ἢ!- 
"να" ἀον Καιμπιογη 85, Ψν 16 
ἀὰ5 ΒοΙροινάθ Ζοῖοὺ ἀπά 280 [{.) υπὰ 
πρόςουρος ΡΟ ΘΩΣ ἴῃ Βοζιθπηρ 
Ζὰ οἰπᾶπάθνΡ, υὑπὰ βοῃοη ἀθϑϑ!α]ν 
ἀανὲ χαχογ. πἴίομξ σὰ στόνον 86- 
Ζοβθη ννοράθη. 

θ09ὅ ἴ. ,, 16 ἀθθϑθη ᾿οίγοαπάθιθῃηι 
Ηογζθη ἀϊθ. 850 πεν ἰῃ ἀθη ἀθθῖγβθη 
νἀ να] μάθη ΚΙάρθη (181 ΠῸ 1459 
Γ.) ΑἸΚΙαπρ μᾶϊλθη πάθη Κῦὔππρῃ, “" 
ἀ. ἢ. ννϑίομθπι ΡΒ]. βθῖπο [,μοἰάθπ 
μάϊ.6 ΚΙαρθὴ ππὰ νοη ἄθιη οι" Τνοϑί 
πᾶϊι6 οπρίαπροη Κῦπηθη. 6 γ στό- 
νος ρα Κάλη βαρυβρώς ἀπά αἷς 
ματηρός δοηᾶπηΐ (ννῖθ 209 αὐδὰ 
τρυσάνωρ), ΜΜ6Ὶ] ἀ16 ὕγδαο!ο ἀ685- 
561|06η, ἐἀὰθ ἔοϑϑθηάθ ἀπ Ὀ]α 66 
ἕλχος, νουβϑοῦνν θυ: δθοἢ τι 50}}6 
Π ΘΟ ΒρΡθοιθπ νοη ἀοἴ0)" Ογ 67ι- 
ἔιι8, ΑΤΟΙΠ]ΟΟΒῸ8 8, 8 αἱματόεν ἕλ- 
χος ἀναστένομεν. ἀδηζ ἄμη 16} 
Αϑβοῖ, ὅθρι. 580 βλαχαὶ αἱματό- 
εσσαι τῶν ἐπιμαστιδίων βρέμον- 
ται. ὕὍεθον. ἀθπ Ορίαι. οἰπὸ ἄν 
Ζὰ Ὁ. Ἀ. 979. 

090. οὐδ᾽ ὃς.... ννεῖϊονρ Αὰ5- ἡ 
ΓἄμΡαπρ ἀ68 ἀπάθγῃ Ηδυρι!᾽ ἀθη5 
οὐκ ἔχων βάσιν. ΝΕ]. 2801. -- 
κηκιομέναν, ἠρέμα ἀναθιδο- 
μένην, Μὶο 184. 

6091. ἔνϑηρος, ο))οναίις, νγ6- 

δθη. ἀδ5. βΓ β5] 1 θη ΑΠΘΠ1ΟΚ5 ἀ65 
οἰἰογπάθη Β.5565. 

6099. κατευνάσειεν, ἀογίϑος 
[ἂν χατευνήσειεν, ννἂϊοπά ἀἷο ΤΡᾶ- 
σἸΚΟΡ ρον μη! οι χατευνάζω (ἃ) 
Βᾶθθη. --- τες, αἷμάς, δὲ φιοά 
ον ίο ργοϊωυΐμηι δαγιμίγυῖς ἐγιοῖ- 
εἰϊ55οέ, 

100. 16 Ομο! θη ἔχ τε γᾶς 
ἑλεῖν. Ὀϊπάονἢ παι ἀδ5 ἀἷδ ϑίγαος 
ἴᾳν βιδνθπάθ τὲ β 161 υπὰ γαίας 
(γέας πὰ ἰόδθη, ννῖθ γεώσχοῦ βίατι 
γαιήοχος θεῖ ΡΙ μα 80) ΒΘΒομΡΊ θθη. 
Αὐδϑοράθῃ τηϑ5.6 406 ἀὰ5. νὸπ 
ΑΡΒΟΒΓ ΘΙ θ6σα. ἡ ΕἸ απ; 465 
τε ἴῃ ἄθη [πῆπ-: νοῦν πάθια ΡΆΡΕΟ. 
μΘΡ 5.6} ννϑράθη. 
101 ΠὉ.,δὅὸ. ἀρδν, δυΐ 510} 8] θη 

δηδονν θ56η, πιβϑι6. Ῥἢ]]. νν 0} ἀὰ- 
μη ἀπὰ ἀοΥΙΐπ τη 881: 510}} 56 }}6ρ- 
Ρθη, νγὸ 6Ρ Ἠεικγᾶσξοι" απὰ Ναῖ- 
Ῥᾳπδ᾽ πάθη ποι θ, 5008} ἀδν Απ- 
[1] ἀθν' ϑοιμμθρζθι ἰῃη νΘΡ] ββθῇ. 
Ὀϊρ. (οπδιν, ἰδὲ: εἷρπε δ᾽ ἂν ἄλ- 
λοτ᾽ ἄλλον πόρον ὅϑεν εὑμ. ἡ, ἃς 
χοι, τότε εἰλυόμενος  ξηρο: νμδ 
παῖς ἄτερ φ. τιϑ.., ἁνίχ᾽ ἐξ, δ 
ἄτα. Ὦϊο εὐμάρεια (δώτίας 
υἱέαηι ἐοἰογ απ αἢ υἱηΐαδϑι ἀἷο ἤπια 
φύλλα ᾿νὶο ἀποῖ, νγνὰβ ϑίγορι. 2 
φοῖβι, ἄθη [μϑ  θαθαπίθνμα!ι, νοΓΡΙ. 
48 {᾿Ξ 1179 [Ὁ 188. 

Ἰ0ὅ. ἐξαν εἰη» ν᾿». 101: 
Ἴ00Π. Επιθομγαηρθη, ἀΐθ ΡΒ]]. 

ΒΙ Π5 1 ον ἀονΡ ὅΡ6 186 τ. 465 ΤΤΔΠΚΒ 

ν ΓΙ 9 , ἃ. - ᾿ ἴ 

μι τὶς ΕΣ ἦι ἡ. ὁ νΌ ὰ᾿ ἤν" δὺ ἕ 
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Ψὔ - , 2 δ Ἂ , 
αἴρων, τῶν νεμόμεσϑ' ἀνέρες ἀλφησταῖι, 
πλὴν ἐξ ὠκυβόλων εἴποτε τόξων 
πτανοῖς ἰοῖς ἀνύσειε γαστρὲ φορβάν. 
ὦ μελέα ψυχά, 

Κ᾽ ἊΝ δ᾽ » ἧς: ’ φ' ὃ , , 
ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώματος ἡσϑὴ δεχέτει χρόνῳ, 
λ , » φἘλ , δ 2 ο 

εύσσων δ᾽ ὅπου γνοίη, στατὸν εἰς ὕδωρ 
ἀεὶ προςενώμα. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
»-“ 2 2 “- δ “Ὁ Ν ς ᾿ γῦν δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν παιδὸς ὑπαντῆσας 
2 , 2 ’ ᾿ ’ 3 

εὐδαίμων ἀνύσει καὶ μέγας ἐκ χείνων" 
δ᾿ ’ ’ , 

ὃς νιν ποντοπόρῳ δούρατι, πλήϑει 

τὰ δγίγαρθη μαίίθ. --- οὐ Δημητρια- 
χὸν χαρπὸν οὐδέ τι τῆς συνήϑους 
ἀνθρώπων διαίτης. 5601. Ζα ἄλ- 
λων (ἃ. ᾿. Βαιππίράσῃϊο, ΜΟΙ, 
ΕἾΘ ἃ. 5. »».} ἰδ φορβάν (ραθϑιι- 
ἴωπη) τὰ νθάθγῃοίθη : ποσὶ ραθϑι- 
ἴμπε [6776 [)Ἴ5.65, ποτὶ αἰϊαγημγη 
γ67ππι., χιρίδι5 υδϑοίπυιμη" ᾿οηυῖ7ι65, 
ἰοϊϊοης. αἴρων ρμᾶδϑῦ οἰ ρθη 
πὰ Ζὰ ἄδι νογηροβίθ θη Ηαδυρί- 
Ρορνς σπόρον ἱερᾶς γᾶς, τὰ ἄλ- 
λων ἰδὲ ἀπὸ κοινοῦ οἷη 4}} 5) οἴη 65 
λαμβάνων, ἔχων τὰ ἀθηκοη, Ζὰ 
Αἱ. 1035. ΕΒ]... 828 ἢ 

109. ἀλφησταί, ΒνοΙΘ6556Γ7, 
νοῦ ἄλφεα. ἔδειν, Πείβδθη ἀἰ6 Μθη- 
80ῃδη πδοῖ ἀν Ἡδυρίπαμναηρ, ἄθπι 
μυελὸς ἀνδρῶν, βοροπᾶθοι ἄθη νοι 
Νοκίαν απὰ Αππθγοβὶα ἰοθθηάθη αὐι- 
ἴϑρη νῖθ ἄθη ὠμησταὶ ϑῆρες. Μεὶ. 
ἀα5 Ηοιπονίβοια οὗ ἀρούρης καρ- 
πὸν ἔδουσιν, οἵτινες ἀνέρες εἰσὶν 
ἐπὶ γϑονὶ σῖτον ἔδοντες, νΜοΙΩΡ 
Βιπιοηϊάο5 ὅσοι χαρπὸν αἰνύμεθϑα 
χϑονός, Ἠογαϊϊβ φιιοιγιᾳιιθ ἐ6)"- 
76 ἡιι167})86 υϑϑοίηυι)" 5αρὶ. 

110. νεῖ. 1606 υμάὰ 281 ΄. 
ἸιῦΌ. μηδέ, ΜΕ] ἀθν Βοϊαιν- 

βαῖΖ ἀ16 Βοργυπάσηρ 465. ΑἸΒΡυ 5 
Θηΐμά], νρ]. σὰ 255. 1089. Ὁ. Ἐ. 
1427. ΑΘμη οι. ΚΙάρθη Αἱ. 1199 Η᾽, 
θεν ἀἀθηΐϊϊ, πώματος, νοὶ] ἤσϑη 
ἱπὶ ϑίπηθ νοῦ ἀπέλαυσεν ἡδόμενος 
ξοίαϑϑι ἰδ. 

110. λεύσσων ὅπου γνοίη 

στατὸν ὕδωρ (0. (. 185 ὃν 
ἐγὼ λεύσσων οὔπω δύναμαι γνῶ- 
ναι ποῦ μοί ποτε ναίει) ἃ εἰ (] 6- 
ἀοϑιι8], θη 6' τῶ [δηά) 
προςενώμα εἰς αὐτό, ἀὰἃ 
Ἰθηκίθ 61." (βθῖπθ ϑ'οηγι[6) ἢ ἰπ, 
ν6]. 108.(.: ὕιη ἄθη “Ζιυβίαπά 465 
ΓΠιο᾽άονυα ΤΘο ΓΘ] δυβζιμηδ]θῃ, 
ἀθηκὺ 5[οῖι ἀν μον ἀθπὶ οἰνόχυ- 
τον πῶμα ξβοροπῦθον πὰ στα- 
τὸν ὕδωρ 415 56ΐη οἰηφίροβ ὅ6- 
ἰγᾶηκ, απὰ ἀὰ5 δ ἰαπά ον ηἰοδὶ 
᾿ΠΠ 161, Β0ΠάΘΡη Ἰη5ϑῖ6. 65 πη ϑᾶπὶ 
δυϊδαοιθη (ν6]. 292), ψνο ἴοι Ρ[ἃ- 
ἴζθη ἂἃὺ5 ἤδρϑθη οὐδοῦ Τῆι ροβδηι- 
πιϑὶῦ παϊίθη. Εἰ νἀ θυ βργιομι πἱομῦ, 
ννόπη Υ΄. 21 νοὴ δἰπθπὶ ποτὸν χρη- 
ναῖον ἀἷοὸ ἢδάθ 1581, ἀὰ ἀδν ΟἼῸΓ 
ἀογι πίον σζυρθϑθη γᾶν, Θρϑηβοννθ- 
πἷρ ἀἴ6 1461] ογνναμπίεη χρῆναι. 
προςνωμᾶν εἰς ὕδωρ ἰδὲ ρτᾶάρπαπι 
δεδαρὶ [ἢν πρὸς ὕδωρ, ἂὰ ἢ ν 6]- 
Ο᾽ 65 Δ]|16]η 6Γ' Δηροννίθβθη 
γᾶ, νρ]. σι 500. 

119. ἀγαθῶν, οἄθο]η 85 1ᾶπι- 
1165, 6 ΡΒΠ]. 56 58 ννᾶγ, 5. 180. 
ὑπαντήσας πιὶϊ ἀθηῖ!., να ἀν- 
τήσας, τυχών. Μρ]. 820. 

1720. ἀνύσει, ννἱΓὰ ἃ Επᾶε 
ΠΟ ΨψοΡγάθη. ἐχ χείνων, 
ἄθη βϑβοι] ἀογίθη [οἰ θη. 

121. πλήϑει “ῖο 898 τοσῷδε 
χρόνῳ. ϑορθοκίοβ Βδϑιϊμηης βΌΓη 
αἴθ Ζοῖῦ ποῖ Μοπάθη, 5. 0. ἢ. 
1089 ἔ, Αηἰ. 608. ΕἸ. 851. 

110 

110 

120 
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πολλῶν μηνῶν, πατρῴαν ἄγει πρὸς αὐλὰν 
Ἴ25 Πηλιάδων γυμφᾶν, 

Σπερχειοῦ τε παρ᾽ ὄχϑαις, ἕν᾽ ὁ χάλκασπις ἀνὴρ ϑεὸς 

σχιλάϑει ϑεοῖς, ϑείῳ πυρὶ παμφαής, 

Οἴτας ὑπὲρ ὄχθον 

ΠΝ ΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἬΠΕ ΗΝ εἰ ϑέλεις. τί δή ποϑ' ὠδ᾽ ἐξ οὐδενὸς 
᾿ λόγου σιωττᾷς κἀπόπληχτος ὧδ᾽ ἔχει; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἃ ἀ ἀὰ. : 
ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΣ. 

τί ἔστιν; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὐδὲν δεινόν. ἀλλ ἴϑ᾽, ὦ τέχνον. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

μῶν ἄλγος ἴσχεις τῆς παρεστώσης νόσου; 

124. πατρῴαν νεγκῦνχι, ννῖδ 
ὅῇιον, ἀ16 ΜΙ ΘΙ5.γ}}6. )16 αὐδνὰ 
Μηλ. νυμφᾶν ἰδὺ ἀϊθ ποϊμναι}- 
ΠΝ. ΕἸΡ, ννοὸ ἀϊθὸ ΒοΡρ- ἃ. ΕἾκ55- 
ΠΥ ΠΡ θη ἰμπι Πμπᾶθ ἀ6ν α ον πι- 
860η. Κρ]. 400[., ννόὸ δ ]6 10 }}{8}}5 

ΡΙΚαηῖθ Ζυβδμηπιθηβ 6} ]0 ἀνὴρ 
ϑεός δυο] ἴῃ ΘἰΠΘ.ὴ ΒΡ Ρἄ πη δυ 
ἀθη νθρβουθΡίθη [ἡπο5: Κρύπτω 
τὸν ϑεὸν ἄνδρα Δίνον; Νοηηο8 
ποπην ΟἸρἸβδίυβ ϑεὸς ἀνήρ, Απάθνθ 
ϑεὸς βροτός. --- θὰ5 ΡΡᾶδεπ5 πλ ά- 

16 οὐϑϑμηΐα Ηδίπια!} πδ0ῖ ΒοΡθ θη 
υαη ΕἸἄβδθη βθζθίομποὶ να. 

20. ὑπιρὶ ὄχϑαις, νοὴ ἵνα 
Δ551 Δ Πρι, διαί! παρ᾽ ὄχϑας, νεὶ. 
χυ Ὁ. (ὦ. 1226. δὰ5 ΕΠ μθίοη 
χάλκασπιες 5ιλππηῦ σὰ ἀ6Ρ. ἅ! τ Ρη 
Μονβίθ! ας ἀν Ῥορϑῖο ὑπ Καηθί, 
ἀϊα ἄθη ἤργακ!θ5. βΊθιοἢ ἀπάγῃ Η6- 
τόθ Κυϊθρβίμαΐθη ν ] ]θγΊΠρθη [1685, 
8 ἀ1Ἰ6 ᾿γγίβοιθη Ὠ1ο ον ΑἸΚπιδη 
ὉΠ4 ΙΘΒΙΟΠΟΡΟ5Β. απ ἀθ' ΕρΡΙΚΟΡ 
ῬΙβᾶηάο. ἀϊ6 ϑρᾶϊον ϑθῃθπά βϑννοῦ- 
ἄθπθ ρθη θαυ] ο οΡο Αὐϑϑιδιταηρ; 
την όννθημαιν!, Κοαϊα απἀ Βοβθη 
Δα ΓΟ θα. ΠΟΙ 5011] νγῸ}}} Πι}" 
ἀϊὸ ἄυγοῖ ΤρΓΓ Κοὶῦ ὀρ ον θη6 ἴΠη- 
Β[ΘΡ ΠΟΙ ΚΟΙν ἀυϑροάνίοκι, ννοράόθη. 

Ἰς, ὍΤΕ Θυείϊεη ἀνὴρ ϑεοῖς 
πλάϑει πᾶσιν, βασθη δίμθη τἀμά 
Μονρυιη. 5. ἴθ ΒοΡρ βι 6 1} Βα}6, 
185 ἀδθι" ϑο οἶα 8}: ὅσσαι ὁ ἐχϑεω- 
ϑεὶς ἀνὴρ πελάζεται πᾶσιν. 16 

ϑει, ΜΜ611 ἀὰ5 Επάθ 465. δρᾶ Κ]65 
Φοάθνιηδηη θα καπηῦ ὑπ 6] 6 ̓  οἤϑἂπι 
βιδῖ5. βόσθην γι ρ ἰδὲ, ψῖθ ΡοΡϑὶαϑ 
γ 0 πὶ ΘΟΚΡα 65 βαρὺ ἐο ἐξ χψιίθηι αἴἴγ)α 
οἱομία, νϑὶ]. ΑΙ. 1301. υπὰ χὰ 0. 
Ἀ. 118. --- ϑεέῳ πυρὶ π., ννεἱ]} 
ΟΡ ἀπὸ ἢοπποι πὰ ΒΙ11Ζ νοὶ ἢ 
Ζθι5 ἴῃ ἄθη ΟἸγπῖρ οΡο θη ννυγάθ. 
ΜῈ ἀδν Ζιβδῃμη!θηβ: 6] Πρ: ϑεὸς 
ϑεοῖς ϑείῳ πὰ 0. (ὐ. θ58. Απΐ- 
410. 

190 {Ὁ Βοιη. ΗοΡδυβιγοίθη ἅ115 6 Ὁ 
Ἠδ}]6 ὄρους ἄθη ῬΏ]]. οἵη ΑἸ [Ὁ]}} 
ἀν Κυδηκ)ιοῖῖ, ἀ6 1" πη! 6 ΠΟ ΠΡῸΡ 
510}. Θά ΡΠ]. 
Νϑορῖ. ψυροκροίαβϑθπ Ζὰ ὑνθράθη, 
500}. ΡΒ1]. 861η6 ΘΔ] δι 116 ΥΥ δἰἶϑ6 
Ζὰ νΘΡ ΘΒ] θη: 
7602 ἀθπ ΘΟΤ πὸ γϑΡΒρυ ἤθη θη 
Βοδθη, ἀλη 6. νν ἅμροπ ἃ 465. ἡδοἢ 
ἄθιν Κυδηκιοὶ βδη[α!} }] 6. 510} δἰ η5816]- 
Ἰοηάθη δ] [85 ἰἢη νο} βθίπθη Εδίη- 

Αὰ5 ΒΌΡΟΝΙ, νη. 

1 ὑρορροίοης. 6. 
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ΦΙΛΟΚΤΉΗΤΗΣ. 
οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. --- ἀλλ᾽ ἄρτι κουφίζειν δοκῶ. ἜΆΝΟΤΕ 96 
ἰὼ ϑεοί. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
τί τοὺς ϑεοὺς οὕτως ἀναστένων χαλεῖς; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΣ. 

σωτῆρας αὐτοὺς ἠπτίους ϑ᾽ ἡμῖν μολεῖν. 
ἃ ἃ ἀ ἀ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τί ποτὲ πέπονθας; οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ ὠδ᾽ ἔσει 40 

σιγηλός; ἐν χακῷ δέ τῳ φαίνει κυρῶν. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
2 , , 2 Ψ Ἀ 

ἀπόλωλα, τέχνον, χοὶ δυνήσομαι καχὸν 
Ἷ πες τν 2 “-ἷς 

χρύψψαι παρ ὑμῖν, ἀτταται διέρχεται, 
᾽ 

διέρχεται. δύστηνος, ὦ τάλας ἐγώ. 
ὅς 5} ΔΕΣ γϑν Τῷ. , , Ἰ - 
ἀπόλωλα, τέκνον" βρύχομαι, τέχνον" ττατταῖ, 145 

ἀττατυττατταῖ, τταττατοτταττατυτταττατοττατταῖ. 
πρὸς ϑεῶν, πρόχειρον εἰ, τί σοι, τέχνον, πάρα 
ξίφος χϑροῖν, πάταξον εἰς ἄκρον πόδα" 
ἀπάμησον ὡς τάχιστα" μὴ Ῥάλάῃ βίου. 
ἴ9᾽, ὦ παῖ. 

ἄθη Β0!ά!Ζθ. -- ἐξ οὐδ. λ:, Οὐ (6. 
620 ἐκ σμικροῦ λόγου. 

190. 50} ἀπίννου οι ΡΠ]. οὐ 
δῆτ᾽ ἔγωγε (ἄλγος ἴσχω τῆς νό- 
σου), 061" νοῇ πο Πρ Γη ΟΠ 6 ΡΖΘη 

᾿ ῬΙδύζ!οἢ ροραοκι, [ἄρῃ οι", ἀἃ οι" 
ἄθη ἀστοὶ γ ΖΡ ηρ 465 (ἀ 510 05 

᾿ βίοι νορραίπθηάθῃ Αη [41] ποὺ πι 6 ἢ 
᾿ ἀΙσϑιπα!ροὴ Κᾶπη, ἴηι: ,, ἀοοὶ 
Ἢ ἰοῖ πιϑῖπθ, ἀ8 55 πὴῖν ἰπ Αὰ 6 η- 
ΡΣ οὐκὶ 1 6 οὐ 6 ἘΠ πἦν οὖ ἃ οἱ Ὁ 

᾿Ὅθιπ νοπὶ ϑοἴμπθ ΡΖ ἴθ ἀΡ ΟΡ 658- 
τοη Αὐβθιε ἰὼ ,«ϑεοί -- ἴἢ δαΐ- 
βρυΐον: 160 ἴϑ᾽ ὦ παῖ --- 5υομ 6. 

 ἄδηη οἰῆθπ ἀπάθυη δίπη πηΐθ ΡΖ. ]6- 
δθη ἀηἀ οΓϑὶ 142 ἢ. βΌδ 6} 6 διά- 

ὙΠῸ. ἀϊὸ ὙΥ Δρρι οι οἴη. 
. 145. βρύκομαι, νεῖ: 1, 813. 

100 

Αἰα5. ῬΙΠΙοκΚίοι Οἷς. Ταβος. Ὠ ϑρρ. 
2, Ἵ, 19 71αᾳὩἤὦἸ αηὶ αδϑιηιογ', Ὁογ.- 
ἤοῖξ απίηιαηι 715 υοἱγιογῖ5, τἰἰοογ"ὶς 
αθϑέιδ. ---- ρθουν ἀ16 ΕἸΧοΪιηδιο- 
ποθὴ βᾶρὶ Πθιηᾶπη: ,.4Γρ{55ΐηι6 {ἰα 
ογοῦγα γοροίϊέϊο [ἰξέογαθ πὶ ραϊρέ- 
ἑαξϊογιθηη, ογ"15. δὲ πιαα τ αγηέγη, χίαθ 
μμϊμδηιοαϊΐ αοίογτηι ργ0ργῆὴα 661, 
6φρ»ηιϊ.", 

141. χεροῖν ποθι πρόχει- 
ρον ΜΘ Ε»». ΕἸ. 101 πρόχειρον 
ἔγχος χειρὶ βαστάζουσ᾽ ἐμῇ. Ηθο. 
521 πλῆρες ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας 
Πάγχρυσον ἔρρει χειρὶ παῖς ᾿Αχιλ- 
λέως. ΚΕ]. χὰ Αἱ. 8310. 

148. ἄκρον, ἱ5 ἃ π ἀϊο ν υν- 
261, ἈΠ. 2938. 
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ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν οὕτω νεοχμὸν ἐξαίφνης, ὅτου 
τοσήνδ᾽ ἰυγὴν καὶ στόνον σαυτοῦ ποιεῖς; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ.. 

οἶσϑ᾽, ὦ τέκνον. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗῊΣ. 

οἶσϑ᾽, ὦ παῖ. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

τί σοί; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὐκ οἶδα. 
ΝΕΟ Π ΤΟΛΕΜ " Σ. 

πῶς οὐχ οἶσϑα; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.. 

σεατιττατιαπητασεαῖ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΝΜΟΣ. 

τοῦ δεινόν γε τοὐπίσαγμα τοῦ νοσήματος. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

δεινὸν γὰρ οὐδὲ ῥητόν" ἀλλ᾽ οἴχτειρέ με. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τί δῆτα δράσω; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 

μή μὲ ταρβήσας προδᾷς. 

ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου, πλάνοις ἴσως 

ὡς ἐξεττλήσϑη. 

η51. Ομ» ἐαγιέμπι 6 ἐδ ομίαξια 
οὐ ρ'οηιΐέπι θα5, νΒὶ. 521. 

η528 {{{ Π16 Πογοΐβοθο ΑὐΠ ΟΡ ἀθΓἢρ; 
ἀδ5 ΡΠ]... ἴῃπὶ ἄθη Εἰι85 ἃζυθαιθῃ, 
ποδὶ νεργεϊθπά, [γασὶ Νϑορῖ,, δ" ἃ5 
κὰ ἄδη γάμον ΘομπγΖθὴ ποοἢ πΐη- 
φυρδκοιπιηθὴ 86]. ΡἘ]]. ἀπιμα 
θοῦ ἄδθπ Δηΐα}}, ἰϑηΐ ἀϊθ Δηϊνοῦῖ 
νυ Ἰθάθγμο]ι πϊν οἴπθιὰ Κυγζθὴ ,,ἀυ 
ψν οἰθ58ὺ} ἃ“ ἃ}; [5 ἃ᾽ῈΡ Νθορί. 
πορῖπια 5 ἔγασὶ τί σοί; (ἐγένετο, 

᾿ συνέβη), νἱρὰ 6Ρ, νοπ ΘΟΠΠΙΘΡΖ 86- 
[ο]ονῦῖ, ὑπῃρομαϊίθη υπὰ ϑομηρϊάοι 
νϑοἰιογὸ ἘΡαβθη ἄυγοι οὐχ οἶδα 8}. 
Αὐυῇ πῶς οὐκ οἶσϑα δπηϊνογίοι οἷπ 
νοη δἰ σοπάον ΘΔ] μογδυδβοβίοβδθ- 
ΠΘ5 παππαπαππαπαῖ. 
δύ. ἐπίσαγμα, προςϑήχη, 

διοίροναπβ. ΑΒάοΓΟ ἐπείφαγμα. 
158. ϑεῖπο Βί([6 υπίοΡϑιά χε ΡΕ]], 

ἄυγοῦ ἀϊα ΟΡ οπορυηθ: ἄδππ 
ἀϊ6 86 (Κεδηκβοῖϊ, αὕτη, 818 ὁ" 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
»»Δκιᾶ ’ ’ 

ἰὼ ἰὼ δύστηνε σύ, 
δύστηνε δῆτα διὰ πόνων πάντων φανείς. 
βούλει λάβωμαι δῆτα καὶ ϑίγω τί σου; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽" ἀλλά μοι τὰ τόξ᾽ ἑλὼν 
τάδ᾽, ὥσπερ ἤτου μ᾽ ἀρτίως, ἕως ἀνῇ 
τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου τὸ νῦν παρόν, 
σῷζ᾽ αὐτὰ καὶ φύλασσε. λαμβάνει γὰρ οὖν 
ὕχονος μ᾽, ὅταν περ τὸ χαχὸν ξξίῃ τόδε" 

) 2 “ ’ 2 ). γ». ν᾿ 

χοὺχ ἔστι λῆξαι πρότερον" ἀλλ ἐᾶν χρεὼν 
εἰ 4 ὍΝ Ἁ “- - ’ 

ἕχηλον εὕδειν. ἣν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 
μόλωσ᾽ ἐχεῖνοι, πρὸς ϑεῶν, ἐφίεμαι 
ἑχόντα μήτ᾽ ἄχοντα, μηδέ τῳ τέχνῃ 

βίαι! νόσημα νου ΒβΊηΡῸ. νόσος, 
να Π. 11,238 τόγε --- ἔγχος --- 
ἰγοῖζ αἰχμή) ἰδὲ πᾶοι ἸΔΠΡΘΡ 
Δεῖν εἶπαι ἃ] ἐξ ὁ ΚΟπ π 6 πη, ν6Γ- 
πὶ αΒ]ΙΟΝ 50 16 516 ΠΡῸΡ 
ὙΝ δηἀονβοδβαίϊζοη σαι ρον ον- 
ἄσδπ ἰ5᾽ῖ. Εαγομίο 4150 ποθ , ἀ858 
5ῖ6 ψἄδγροπὰ ἀδν ΚυγΖοὴ ϑθοίαϊγι 
νυν κοιγῖ, Μ|ΙΓ ϑομ 2] ΟΠ πὶ 
υπα οΥΖυν υησθπθιη Γἄσῃ θη ϑρυϊο 
ῬΏΠΟΚι. ΒἷοΡ, νῖθ ἄδη]οῦ 288. 
800 πκιἰξ ἤμπιηον, νοῦ ἀ6" πῃ ΑΡ- 
ϑᾶϊζοθῃ ἰππ σγοϊοηάθη ΚυδηκΠοὶῖ, 
ννῦῖὶθ νοηὴ οἰπθη "ὔβϑοη Ὠᾶμποη, ἀθν 
μναϊὰ δυΐ ΥΥ ἀπάργυυηροθῃ δυβθθ 6, 
μα! ἃ χὰ ἱἴππὶ Ζυγοκκοιρο. Ὠθπη 
- Αδβοῖ. Ργομ. 275 -- πλανω- 
μένη Πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ 
προςιζάνει. ϑεοπάοι Ζουβ ἀϊὸ Αἴο, 
ἄλλοτε ἄλλος ἔχει ϑο]0η. ΕἸ6ξ. 41: 
15. [μοϊάθπ ἄλλοτε ἄλλος ἔχει" 
νῦν μὲν ἐς ἡμέας Ἐτράπετο πο 
ἐξαῦτις δ᾽ ἑτέρους ἐπαμείψεται, 
Ἀτοϊ]οοι. ΕἸορ. 8, 1. Κυδηκμοίίθη 
ΡοΓβοπὶ Ποίροη ἀϊθ ΑἸΐθπ, νῖθ ἢδ6- 
5ϊοά. Ορρ: 102 Νοῦσοι δ᾽ ἀνϑρώ- 
ποισιν ἔφ᾽ ἡμέρῃ δ᾽ ἐπὶ νυχτί 
Αὐτόματοι φοιτῶσι, χαχὰ ϑ8νη- 
τοῖσι φέρουσαι. 80 τοάεϊ ΡΒ]. 
τον νοῦ οἴ θη ὑπ Καὶ ὁ 6 ἢ 

ω. -.-... ήἥ΄Ῥὅ..-.... 

ὄπ. ᾳῳᾳῳ πὴ  Ἑ -----  ---- 

πῆς στα ας υδδαι,.- νος 

ἄἀον Κρδηκῇοῖῖ, Ζ. Β. 151. 808, ἀϊδ 
1ππ φρο υπὰ ]ο51858:, 194. 700 Π᾿, 
τε]. χὰ Ὁ. 125]. 

159. ,,Ἰὼ ἰὼ δογρυαπάμπηι ἄμοο, 
φιοά πϑητ8 ἠξαζι5 6» {γι δγ)᾽θο 076, 
μδὲ ρογϑοηα πιμέαξι)", πιθημ 607"- 
γθρίϊο ἴγι ργογδ ἰώ λαδεοὲ φιεοά 
ἔμ786 υἱΐμρογ ον. ἩΥπ ἃ π ἢ. 

100. νοοδίϊν ργϑαϊοαι ν 5. ἢ, ν᾽ 16 
Αἱ. 698 

1θ5. 
ἄτης. 

1006. γὰρ οὖν, πᾶ πι] ἢ πὰπ 
οἰ η ἃ]. 

1017. διαὶν ἄἀδν β᾽Όθ η (οπ] οἴ 
ἐξήχῃ Βαιθ ἴθ ἔρῦμοΡ. πᾶο} ἀδν 
1μοϑᾶτὶ ἀδΡ μδβίθῃ Ουθ]]οπ ἐξίῃ, 
ἐξήη ποβοῖσζι ἔξανῇ, νν 6]. Π 65 Δ]]6 ἴα 
Ζὰ ἀθπι ΒΙ1]46 ρϑϑ85ι, νρ]. τ06. 764: 
Ι, 855 πο ἀϊ6 Κυδηκηοῖὶί 
105, 80 πἰππιὶ πο ἢ ἀκδν 
ΒΟΒΙΑΓ πη ΕπὴΡ ἴδπρ, νρ]. 159 [, 
υπὰ νοβ ϑ0.]αἴο 821. Αἱ. 6175 Γ. 
Νοῖδι πᾶθὸ ἴοι ἐξίῃ ΒΒ μα] θη. 

110. ἐκεῖνοι, νΒΙ. 599 [ἢ 

111. ἀ. ἢ. μήτε ἕκ. μήτε ἄκ,, 
νν]6 οἷϊ ἴῃ 5 γθηρθῃ ἀἀεβοηβᾶϊζθη 
ΘΙΠΖΟΙΠΟΡ Βεορυ, ζΖ. Β. ναυσὶν 
οὔτε πεζός, ξένος οὔτε ἀστός. 

Αἰὰ 362 τὸ πῆμα τῆς 
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χείνοις μεϑεῖναι ταῦτα, μὴ σαυτόν 8᾽ ἅμα 
χἄμ᾽, ὄντα σαυτοῦ πρόρςρτροπον, κτείνας γένῃ. 

ΝΕΌΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ϑάρσει προνοίας οὕνεχ᾽ “ οὐ δοϑήσεται 

τιοπλὴν σοί τὲ χαμοί" ξὺν τύχῃ δὲ πρόςφερε. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΣ. 

ἰδοὺ δέχου, παῖ" τὸν φϑόνον δὲ πρόρσχυσον,᾿ 
μή σοι γενέσϑαι πολύποον᾽ αὐτὰ, μηδ᾽ ὅπως 
ἐμοί τὲ καὶ τῷ πρόσϑ'᾽ ἐμοῦ χεχτημένῳ. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ὦ ϑεοὶ, γένοιτο ταῦτα νῷν" γένοιτο δὲ 
Ἰϑυχυλοῦς οὐὔριός τε χεὐσταλὴς ὅποι τεοτὲ 

ϑεὸς διχαιοῖ, χὠ στόλος πορσύνεται. 

ΦΙΛΟΚΊΤΗΤΗΣ. 
-- 

ἀλλὰ δέδοικ᾽, ὦ ᾿ χταῖ, μή εἰ ἀτελὴς εὐχή" 
στάζει γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ 
κηκῖον αἷμα, καί τι προςδοχῶ γέον. 

Ἰδῦ χπτατταῖ, φεῦ. 

118. Αἰ. ὅ88 μὴ προδοὺς γένῃ. 
14... .. 80 νἱ6] ἂῃ τὴν ἰδὲ, 50] 

ἄἀον Βορθὴ πὰ" ππη5 θοϊάθη ἴῃ αἷ6 
Ηδηάθ σοροθθη ννοράθη. “" 6]. 668. 
16 Ζυβομδιθ Κοηηΐθη ἄθη Ὑγον- 
ἴθη ἅτ ἄθὴ ὅδ΄πη πηϊουθδθη, 
Νρορῇ. νν01186 νου βι "15 ΘΘηαΡ 561Π, 
ἀθὰ βΒορθθπ Νίθιιδηά δδρζαϊνθίθη, 
Ὑν 61} δ ααἱὉ {ππὶ ΤΟ] ἃ ΘΡΙΌΡ ΘΓ 50}}{6. 

110. Ηο]ιο5 αἸάοικ δργαρὶ ἄθη Νοιά 
ἄἀονΡ αδιίον; ἄδπη πᾶο Πογοάοϊοϑ᾽ 
ἀπο} δοιοὴ θ6ὶ Ἠοπιρθι φρο! Θηάθιῃ 
ΟἸαυθοη, πᾶν τὸ ϑεῖον φϑονερόν. 
θ6 φόνοι Βορθη παϊΐθ βθίπθῃ 
ΒΘ ζου. νἱ6 1] ΝΟ φοῦγϑοιι, ἀᾶ 
Ἠογα ΚΙ θ᾽ ΠΡ θη ἀστοὶ βίοι Κἄμπιρ δ 
(1419) Δι35 6 [ἅΠΠ} ννὰν πὰ ΡΒΙΠοΚίοι 
Ἰαηρο ἤδῃν ἃι [δμηο5. Παί[6 .161- 
ἄθη πιΐϑϑοη, 1091{υὀ ὀ θαἤ ον 50]] 
Νοορίο!θιποβ θη ἴθι" 415 56] }5ιᾶπ- 
ἀΐροῦ. ᾶμμοη ροάδομίθη φϑόνος 
ΔΉ Π 6  ΙΘη, ἄθη Β6511 465. πη} 6 11}}1- 
οἴθη, ἀδιποπίβοιθη Βοροθηβ, διυῖ 
ἄθιη ἷη ΒΊΟΝ σὰ ταμθη βοβίθη, 

1 Ζὰ βθϑηθη. ΨΘΡΩ]. ΕἸ. 1466. 
Αδβ0}. ἀρ. 909 φϑόνος δ᾽ ἀπέστω. 

119. Νοορῦ. δ᾽. πἴοις ἄθη φϑό- 
νος, ϑ0πάθυῃ ἄἰθ ἀδιίοῦ, ἀδ55 1ἢ- 
πθη μὑοϊάθρθη ταῦτα τὰ Το 
ννοΡάθη ᾿ηῦρο. δ, μα} ἴπὶ ϑίπηθ, 
ἄθν' Βοβθϑη 8θὶ πη β᾽ ΘΠ Θ᾽ 58 1161 Β6- 
5112, ππὰ ἀθηκὺ ἂη 465 ϑομίοΚϑαῖὶς 
ὙΜΉΠΘη, ἀὰ55. 6 πεὶΐ ΡΠ]. νογοϊπὶ 
Τ ο7]α ΘΓΌΡΘΡΠ 5011. ΠάΠον ἀδ5 αη- 
Ροϑππιηθ γέν. ταῦτα ἀπά ποθι 
ἐμοί, βοπάθιπ νῷν. Ψ8]. 715. 

180. Διο πον γϑάθι Νοορί. ἃ}- 
51 ΠΟ. ἄπηκοὶ, 50 ἀδ55 ΡΒΠ]. ἀϊα 
ὙγοΡίο ἃηάογ5 Δ Π}ἀ58ὺ 415. ἀθν πὶ 
Νοορίο!οιποβ᾽ ΡΙάποη. θοκαηπίθ Ζα- 
ΒΟ θ 6"), Ὑ]. 528. 

182. δον ἴῃ ἄθη Ηδηάβοιρν. δαῖτ 
5066 ᾿Δπι ) 150 }}6 ἐγ τον Ἰαυΐθιθ 
οὐννὰ ὦ παῖ, δέδοικα, μὴ ἀτελὴς ἢ 
ὃ πλοῦς τύχῃ οἶθι μὴ ἀτελὴς εὐχὴ 
τύχη (μένῃ, πέλῃ). ἘΠπ φυνοῖθο 
ΑΠΙΆΠ ἀν Κυδηκίοὶ! Ραδίπηί. 

184. κηκῖον, νεῖ. 690. ΄ 
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Φ, ὦ τῷ Ρ.2 3 , [8 2 

σεαπταῖ μαλ, ὦ ποὺς, οἵὰ κ 
προςέρπει, 
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ἐργάσει χκαχᾶ. 

προρέρχεται τόδ᾽ ἐγγύς. οἴμοι μοι τάλας. 
ἔχετε τὸ πρᾶγμα" μὴ φύγητε μηδαμῆ. 
ἀτταταῖ. 

ὦ ξένε Κεφαλλήν, εἴϑε σοῦ διαμπερὲς 
στέρνων ἔχοιτ᾽ ἄλγησις ἥδε. φεῦ, τιασταῖ. 
παπαῖ μάλ᾽ αὖϑις. ὦ διπλοῖ στρατηλάται, 
᾿γάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ᾽ ἐμοῦ 
τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον; 
ΒΩ 

ὠμοῖι μοι. 
᾿ , , - ΣΝ Ὁ αν , 
ὦ ϑάνατε, ϑάνατε, πῶς ἀεὶ χαλούμενος 
οὕτω κατ᾽ ἦμαρ, οὐ δύνᾳ μολεῖν ποτε; 
(ὦ τέχνον, ὦ γενναῖον, ἀλλὰ 

180. Αὐοὸὴ θεὶ ΑΘβοΙ 105 νοάοίο 
ῬμΠοκίοι ἄθα Εἰι55 8η: ὦ ποῦς, 
ἀφήσω σέ; ΝΕ]. 1188. Πὰ5 Βαιϊαν., 
Ὑν61 ῬΒΠοΚίοι δὰ [ΓΘ πμὸ5. Ζαροκ- 
θΙΘΙθοη σὰ πιὔπϑϑη [ἀγομίθι. 

188. τόδε, τὸ χαχόν, τὸ νό- 
σήημα. ὙεΕ]: 159. 
189...) ὰ δὲ 15. πὰπ, ν᾽ ῖα 65 

αὐΐϊξ πὰ δἰθιι. -- ΒΊΙΘμοῦ πὰ ἃ 
πίοι οὐννἃ. “" 

191. νεῖ. 264. ξέν ε, ἱΡροη 50}, 
βΒαΐον Βτθαη ἃ, [ἀν ἀθη ζβ  Π δ16}" 
ἀπ οἷν πο θυ ἰγοπίβοὶ, ἀὰ Οάγββθιβ., 
πὶ ΙΓ ΚΊ ΟΝ δἴπθη ΒΘ500}" ἄυρο- 
ἀδοῖῦ πᾶ. ΜΝ ῸΡΡ. εἴτε ἔχοιτο 
ἥδε ἄλγ. στέρνων σοῦ διαμπερές, 
τιν παν ἐηγέαα παδΡ ον, δὲ 
(οι ροαϊ, 564) ρ»ϑοίογὲ ἐπο } 6- 
ἨΔ Ν 5: 

194. ΜΕ]. χὰ ΑΙ. 389 ἀπά ΟΡ θη 
891: 

191. ὙΕ]. ΑΙ. 854 ἀπά ΑΘβομγυ!. 
ῬΗ]. (Ἃὅ8ιὸ"». ΒΊΟΥ. 120, 12) Ἐ 
Θάνατε ἸΙαιάν, μη; εἶ ἀτιμάσῃς 
μολεῖν. Μόνος γὰρ εἶ σὺ τῶν 
ἀνηκέστων χαχῶν Ἰατρός, ᾿ἄλγος 

δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται νεχροῦ. --- δύνᾳ, 
νος Καηηϑὶ ἀπ ἀϊοῖ πῖολιε 
ἘΠΕ Τα, 50 ἡ... 

199. θὰ ἀθν ΤΠπᾶπαῖος χῦρουϊ, 
5011 Νοορίο!θπιο ννθηϊρϑίθη5 ἴΠη 

ΒΟΡΠΟΚΙΘ5 1. 2. ΔΗ͂, 

συλλαβὼν 

ΘΒ 6 ἢ ἀπά ἴῃ ἤθη [δ Θ ΒΡ οἰ θη ἄθῃ 
Βορβδ' Μοβυοίοβ ννθρίδη, ννῖθ ον 
“ΕἸ δδὶ 718 οἴηϑι ἄθιη ΗδΡΆΚΙ65 ΠΟΤῚ 
ψοΡῦΡθπηθη. θΘΙ ΠΠΙ ΟΝ ραννθϑθη 86]. 
)ὰ Ριμοκίου ἁυΓ [μΘμηὺ5. ἰδὲ, 50 
νᾶρἊθ. ἀδνΡ Ζιυβαϊζ τῷ Δημνίῳ 
συρί οπθ θοϑοπάθγ Βοζίθμαης; πη- 
θΟΘΡΘΙ ΠΟΙ 5οῖπ. [ἢ Αἰμθη, ᾿Ὸ πιᾶπ 
πὴ ἃ 5611 Μ|ΙΠ|Δ465 ροννοππθηθη 
ἴη56] ρπᾶϊι. θθκδηηΐ νγὰγ, πδηπίθ 
πη ἢ80}} ἄθη δ Πρ ὸπ ΑἸ θΡὕοΠ Θ ἢ 
(65 θὑννὰ ζὰ ΑἸοχαπάθυβ Ζοὶ! 611]0- 
ΒΟ ΠΘηθη Ναϊοᾶῃβ. οἷη βίαγκοβ, Ὑ6- 
26! ρθη ἀθ5 δυο “ήμνιον πῦρ: 
ΑΓΙϑι, γ5. 299 συΐϊβ ΕἾΠΟΡ, ἀθπὶ 
ΒΟ ΘῸΡ θαρ ἀἰὸ Αυβθη ῥείδδι: 
ἔστιν γε Δήμνιον τὸ πῦρ τοῦτο 
πάσῃ μηχανῇ. Καβδαηάγὰ νυν ἄπβομὶ 
ΠΥ ΘΟ 221, Ῥυΐϊαπιοβ. μᾶι[(6 Ηό- 
Καρθ υὑπὰ ῬΑ} 15 γ ΡΒ ΟΙοὶ τεφρώ- 
σὰς γυῖα Δημνίῳ πυρί. ϑεπθοᾶ 
Ηογο. θεῖ. 1360 θιαθ 1,θηι7η)05 47- 
αἰογι5 νου δἴπόηι νυ Πα ΓΘ ανριρ θη ΒΠΟΚΘ 
βάρ πιὰ “ήμνιον βλέπειν. Ῥμϊ- 
Ἰοκίοι. ἰογάθυι. αἴ50 τὴ δΡΖνν αΠΡ6- 
ἤθη ἤτππον (ν6}. 1759) ἄθῃ Νοορίο- 
Ἰθιηοϑ δαΐ, ἴῃ ἴῃ “Μήμνιον πῦρ, νν6}- 
ΟΠ65. ΠΙΘΡ ἱπὶ ν ]π δίππο “ήμνιον 
561, Ζιι 50] άθΡη. Κρ]. 9806. 8)8- 
6 ἰδὶ ἀναχαλουμένῳ, ψο ἵν πδη 
ἀνακυχλουμένῳ φοΒΟΠ γί θοπ. Βαΐ, 

14 

790 

Ἴ95 
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ἔμπρησον, ὦ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ϑουτῷ “Ἰημνίῳ τῷδ᾽ ἀνακαλουμένῳ πυρὶ 
γενναῖε" καγώ τοι ποτὲ 

τὸν τοῦ Διὸς παῖδ᾽ ἀντὶ τῶνδε τῶν ὅπλων, 

ἃ νῦν σὺ σῴζεις, τοῦτ᾽ ἐπηξίωσα δρᾶν. 
τί φὴς, σαῖ; 

ϑβθῦτί φής; τί ἼΠ: σοῦ ποτ᾿ ὧν, τέχνον, χυρεῖς; 

ΝΕΟΠΊΤ ΟΛΕΜΝΜΟΣ. 

ἀλγῶ πάλαι δὴ τἀττὶ σοὶ στένων καχά. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 

ἀλλ᾿, 
ΕΝ , ᾿Ν , ΛΈ Υϑ ας πδις Ὁ [οἱ 

(ὦ τέχνον, χαὶ ϑάρσος ἰσχ᾿᾽ ὡς ἣδε μοι 
ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ ταχεῖ, ἀπέρχεται. 

ἀλλ ἀντιάζω, μή μὲ καταλίπης μόνον. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ϑιθϑάρσει, μενοῦμεν. 
ΦΙΘΕ ΤΊΡΗΣ 

ἢ μενεῖς; 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

σαφῶς φρόνει. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΊΤῊΗΣ. 

2 , ᾿Γ 9.) , 

οὐ μὴν σ᾽ ξνορχὸν γ᾽ ἀξιῶ ϑέσϑαι, τέκνον. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ς 2 , ψ 5.3 2 - - 2, 

ὡς οὐ ϑέμις γ᾽ ἐμουστι σοῦ μολεῖν ἄτερ. Υ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΉΣ.: 

ἔμβαλλε χειρὸς σπιίστιν. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ... 

ἐμιβάλλω μενεῖν. 

σὰ ἴαϑϑϑη δηϊννθον ο» 6 Ποριίγημι 
οοἰθῦγ αἴιι5 ἱργυΐδ, οὐθν ἡπηυοοαγὶ 50- 
ζἰάιι5, 80 οἷν ἀϊ6 δ μμθ 26 η. μιϊοῖ 
Γο] τ Ρίθη. 

800. Νοορίο]θιμοβ, ἴῃ ἀθάδηκοῃ 
ΨΘΡΒΌΠΚΘη, δηϊννογίου ν υϑίθ]}}. 

801. ΟΝΟΡοα ἄδπι στένειν ᾿Ὰ})6 
ἌΡ6." δύο Μη.“ Ζὰ ἄθι ουϑίθη 
109 βοροθθηθη ΤΡοβίρναη δ νοη ἀθιὴ 
56] 166 Δη[Ἁ}] ἀν Καδηκηοῖν Κοιημὶ 
1ο ζῇ οἷ ζννθῖῖονῦ, 4855 516 ΠΟΙ 
ΚοΟΙΠ6, ἃ}061 ΓΆΒΟΝ ρῸ 6. 

811. ῬμΠοΚίοῦ μᾶϊι6 ρόγα δἰ ἀΠ 10} 6 

ΜΒ δΡιηρ, νναρδὺ 5160 8061" ηἰο ἢ 
σορδάθζΖα Ζὶι [ὈΓά θη, τ Κοίη ΜΙ55- 
ἰρᾶπθη Ζὰ Ζοίρϑῃ. 9. ἃ. 000. οὔ τοί ' 
σ᾽ ὑφ᾽ ὅρχου Ὕ ὡς καχὸν πιστώ- 
σομαῖι. ᾿ 

812. ὙνΙοάοΡυπι ψὺν οι ἀθιρ. ΡΒϊ- ἂ 
Ἰοκίοιῦ. εἰμὴ ἀϊθ γον «15 }ὸγ- 
5] μθΡαηθ, ΘΟ Θη65 οι Ζὰ Π8]- 
ἴθη, Νρορίοϊίθιηοβϑ ἄθηκὶ ἃη ἄθηῃ 
ΟΥΑΚΟΙβρυθοΙ. 

813{{ Βοὶ ἄθπι ἀν θη ΑὨ[Ἁ]16 
ννογάθη ἄθηι ΡΒ]. ἀϊ6 ὙΥ οΥΘ βοῦν θυ. 
ΝΈΟΙ τὰ ΘΓ διοῖρθη θΘρΡ ἴρη, ἀθὰ- 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΉΣ. 
-Ὕ - 2 - 

ἐχεῖσε νῦν μ΄, ἐχεῖσε 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ποῖ λέγεις; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

2 

ανο 

ΝΕ ΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τί παραφρονεῖς αὖ; τί τὸν ἄνω λεύσσεις χύχλον; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

μέϑες, μεϑὲς μξ. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ποῖ μεϑῶ; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

μέϑες ποτέ. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

» ΜῈ 

οὐ φημ ξασειν. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἀπό μ᾽ ὀλεῖς, ἢν προςϑίγῃς. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
Ν Ἁ , 7 ἊΨ Ἁ ᾽ - 

χαὶ δὴ μεϑίημ᾽, εἰ τι δὴ πλέον φρονεῖς. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗῊΗΣ. 

ὦ γαῖα, δέξαι ϑανάσιμόν μ᾽ ὅπως ἔχω. 
Ἂν Ἀ Ν 4 2 Ἄν 5.2 - , 

τὸ γὰρ χακὸν τόδ οὐκ ξτ ὀρϑοῦσϑαί 3. 

μ᾽ ξᾷ. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

» 2) ΡΣ ΨΑ ο 2 - ’ 

τὸν αἀνδρ᾽ ἕοιχεν ὕπνος οὐ μαχροῦ χρόνου 
ἕξειν. χάρα γὰρ ὑπτιάζεται τόδε. 
ἱδρώς γέ τοί νιν πᾶν καταστάζει δέμας, 

τοῖ 6 δυῖ ἀϊδ Πό 6" ρθη ΗΘ Π]6, 
ἀπ ἀον! μη ΘΟΡΓΔΟΝ ΔΒ ΠΘη Ζιὶ 
Κόπηθη. )ὰ δ ἅΡ6᾽ ΖαρβΊΘΙ ΟΝ νο 
ἄθη παϊθηάθπ ϑ'0 ἢ] ἀλρογηιαπηΐ 
ἀὰ5 Πδυρὶ πἰπἰθηῦθον βίπκϑη 158, 
τηοϊηῦ Νϑορί., δ" 5686 πδοῖν ἄθιῃ 
ΗΠ) 6] ΘΙΡΟΙ (τὸν ἄνω χύκλον). 
Όογυνἅ! ρὲ Ποὺ ῬΏ]]., ἴἢη δυΐ 
ἄν 516116 Ζὰ Ιᾶ556η, υπὰ ἀὰ Νρορί., 
(ΟΥ 56 818 δϑῖπθ Ηδπᾶ ρο[αϑϑί, 
πη πιομΐ Ἰοϑ᾽δϑθθὴ τηᾶρ, ἀδιμῖ ΘΙ 

.. 

ποῦ δυῖ ἄθη Ἐφίσθη δίηϊκο, δρκιᾶνι 
6, ἀυγο ΓΘΓΉΘΓΟ5 ΒΟΥ άγοη τνουὰθ 
61" βοιδάϊοὶ ννογάθη. θὰ βίθρι Νϑορ- 
το]θ 95. ὩΔΟΙ.. . 

818. ν οπὴ 4. ἄδπη οἷν ἃ 
ῬΌ55676 ΕἸ 5 ῦ παϑῦ, νγἃ5 
αἴ ἴῃ 50 1006} [56 ἀϊδη]οῖ ἰ8ι.. 

819. κα μὲ διέηι, αὐ ἀ61 516116. 
Νδοῖι 820 Ἰϑμηΐ ον βἰοῖ δυῖ ἄθῃ 
Βοάθη ἀπ Θηἰβο ] πο Ρ. 

829. οι νν 6 155 νη ρδίθη8 

14 

818 

820 
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μέλαινά τ᾽ ἄκρου τις παρέρρωγεν ποδὸς 
895 αἱμορραγὴς φλέψ. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν, φίλοι, 

ἕχηλον αὐτὸν, ὡς ἂν εἰς ὕπνον πέσῃ. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ἅ. 

Στροφή. 

Ὕπν ὀδύνας ἀδαὴς, Ὕπνε δ᾽ ἀλγέων, 
εὐαὴς ἡμῖν ἔλϑοις, 

εὐαίων, εὐαίων, ὠναξ" 
27 2 ) ’ 

ϑϑοομμασι δ᾽ ἀντίσχοις 
ἵ 2 2) « πᾳ - 

τανδ᾽ αἰγλαν, ἃ τέταται ταγῦν. 
ἴϑι, ἴϑι μοι παιήων. 

ὉὈἘ 16 Ὁ ΒΘ Ρ}}, οἷ [ὉΡΠΘΙ 65. Ζεὶ- 
ΘΠ θη, 4455 416 ΚααπκΚΠοΙς ἄθὴὶ ϑΟΒ]α [6 
ὙΠ 1. 

921 {᾿. Πῖ6 δυϑύθη 560 5 νϑῦβ6 465 
ποῦ νοπὶ βροϑαιπμ θη ΠΟ. [686 
ππὰ πἰὶν οοάδιηρ ον Θιίπηηθ. νοῦ θ6- 
ἰγρασθηθη [6465 5ἰπά οἷη βαυχά- 
λημα, νεῖ. ΕανΡ. ΟΥν. 206 {- Ναδὶι 
ἀδν ΒΙι16 ἃπ ἤγρποβ, ἄθῃι ΡμΠ]οΚίοι 
δἰηθη 5δηϊθα ππὰ ἀαποῦπάθη ϑο ] 
σὰ δθιάθη, ἰογράονιὶ ἀοὺ πον ἄθη 
Νεϑορὶ. ἀγιηροπὰ διῇ, ἄθῃ Αὐρθη- 
ῬΠῸΚ ΓΆΒΟΙ Ζὰ ΘΡΡΤ ΟῚ η. ἀπα πἱΐ 
ἄσιη Βορϑη δῖοι Ζὰ δι ρπδπη. ΤΡοίΖ- 
ἄθηι, ἀ8855 Νϑοριί. ἀΐδϑθπ Ψ ΘυΡΔΠ) 
νοι ἀἄον Ηδηά ννοἱδί, νυ άθγῃο}}, 46 
ἀϊὸ [ἀρ ἀοΡ Ῥίηρο ἢ" ἸηΔηρ6]- 
μα! ἀρ γβοιθπάθ (πον ἀ16561}08 Ἀα|- 
[ογἀθυαηρ'. 

821. ὀδύνη ἰδὺ ΚΟΡΡΟΙΠΟΙΘΡ, 
ἄλγη 5ϊπ4 56) θηβομιμορΖθη. Ὑ16]- 
Ἰοΐοιῦ ἰδὲ πὶ Ηθγιμᾶὰπ ἄλγεος 
Ζι [656η. 
“828. Ποῦ (Ποῦ ἀον ϑθοίθαίο οπὺ- 
Ἰοθπὶ οἷη ΒιΙὰ ἃιι5 δοίπθι" ϑρῃᾶγο, 
τνῖο 850, νρ]. ζὶι Αἰ. 206, ννῖθ 50 1{- 
ἴον εὐαὲς πνεῦμα, εὐαεῖς ἀνέμους 
ννὔηβοιθη. ΒΒ" νυύάηβου!ν, ἀδν 
δΟΙ]αΙ πῦρορο ᾿ἱππθὴ 58 Γ}ἰ- 
νν οι θηπὰ παίίθπ, ἀ. ᾿. ἄθη ΡΆΒ1]. 
πη απσθη, ἀδιηϊῦ 6Γ ΠΑ ΘΟ ἤ ἢ 
πἴοι θγκΚο. ΞΜὰπ θθδομίο ἀϊ6 ἀθπὶ 
[ὉΠ 4116 Θη θρρθοιοηἊ6 δα προ 58 η- 
ἴθ" οῦοαϊο. 

829. εὐαίων, ΟΝ] ἀδιονπᾶ 
͵ 

ππα ἀπο οὔπϑιρ ΓὰΡ ἃ ἢ 5, ἀδπ 
νῖ αηροϑίονν ΘηἰΚοιηηθη Κῦπηθη. 
ΑΙ. 194 μαχραίων σχολή. 

890θ. Πα!Ι6 ἄδθηα Αὐρόπῃ ἃ", 
ἱπάθαι ἀπ ἀϊ0 ἢ ἀὰρορθηβ 615}, ἀ 6 ἢ 
ἤθυπὺ διβϑϑδοθτοιίίοίθη δ0πη- 
πΘπϑΊΙ͂δπηΖ, ἀ. ἢ. 56 κΚὸ ἄθη ΡΠ]. ἴπ 
τ θα ΟΠ] απιπθ, ἱπάθιη ἀὰ ἰἢπὶ 
ἀὰ5 5ιῦροηήθ ΓΆΡ ΘΒ ΟΕ} ἀθνν θην. 
})ὰ ΡΠ]. ἴμι Εροιθη ἀὰ ἄθιι ἈΠ οκθη 
Ἰϊορ πα οἰπρ Β ἢ] ἴθη ἰδὲ, 50 ἰδὲ 461 
Ζιυβαὶ τάν δε αἴ. ἃ τέτ. τανῦν 
(Αἰ. 886 φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν 
σέλας) Δι ΒοΖθιομπιηρ ἄθ5. αηΖοὶ- 
{5 ἀιϑο ροββθποη α]ΔηΖ65 56} μᾶ8- 
5Βθη4. Νοοθ 16χὺ νυ ὔηϑομθη ἀϊδ 
Αὐὴθη. ἴῃ ἄθη ναναρίσματα [ἂν 
ἀ16 Κιπάοι" δ! ]α" ἀπ δόμα Ζ ροροα 
416 υοΚίβοι 5 ἉΠ}10ῃ 6 Βοηηθ. ἣν τ- 
ἔχειν, ϑ5οηϑὺ ον φ᾽07η., πἰμμηΐ 
νόθοι ἀδΡ ργνᾶρηδηϊοη Βοάθαϊαηρ; 
οϑέίοπάοπαο αῬ662"»6 ἄθη ἢ) 1. 
ἃη, ἅπη!0} τνῖθ αοἠογαῖο)6 αἰϊδιῖ 
αἰϊφϊά. (πάρα: ἢ 4116 δπὲρ 6- 
Βθη ἀθη ἀυρθη ἀδᾶς9 6 Ζὶδδ 
θιαηκΚοὶ, ἰμάθαι ἀὰς Νίομίβοιθα 
ἀθ5. δοιι!αίοηάθη. ᾿ρΡοηΐθ0}} οϑηδπηΐ 
νυν ἄρα αἴγλα ἃ τέταται ταγῦν, νΒ}. 
801 υπά σχότον δεδορκέναι. ἈπάθΓο 
ΜΉ] θη ρογαάθζι ἀχλὺ ν΄ 5οΒΡοίθθη. 
ΝΟ, ἀπνν ΡΒ οἰ ἰδὲ ἀ μεσεί- 
σχοις νϑυηα 61.) 

832. ἔϑιε δ΄ ϑε μοι Πουιιᾶπη, 
αὶ ἄθη ν᾽ο]οῖοῦ ἄοοβ Θεά 
Ηϊαὺ σὰ Θη [δ η6η. 
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εἰ τέχγνον, ὅρα τοῦ στάσει, 
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σοὶ δὲ βάσει, πῶς τέ μοι τἀντεῦϑεν 

φροντίδος. ὁρᾷς ἤδη. 
χερὸς τί μενοῦμεν πράσσειν; 
χαιρός τοι πτάντων γνώμαν ἴσχων 
πολὺ παρὰ ττόδα χράτος ἄρνυται. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

Μεσῳ δός. 
γ ͵ Ν - ι 

ἀλλ᾽ ὅδε μὲν χλύει οὐδὲν, ἐγὼ δ᾽ δρῶ, οὕνεχα ϑήραν 
Υ 7 ς ;ὔ 2) ,ὔ , - ὔ 

την ἁλίως ἔχομεν τόξων, δίχα τοῦδε πλέοντες. 

τοῦδε γὰρ ὁ στέφανος, τοῦτον ϑεὸς εἶπε κομίζειν. 
-- 3 Ὁ. ᾽γ ΟΝ Χ ’ὔ ΝῚ Ἁ 2) 

χομπεῖν δ᾽ ἔστ᾽ ατελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν ὄνειδος. 
ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ ῥ΄. 
πε ϑυν ξι9 θὰ ηὸ 

ἀλλὰ, τέχνον, τάδε μὲν ϑεὸς ὄψεται" 
ὧν δ᾽ ἂν χαἀμείβη μ᾽ αὖϑις, 

βαιάν μοι, βαιάν, ὦ τἔχνον, 

899. 6 (μὸν γϑάθιὶ πὰ δηάθδιι- 
ἰππρϑνν οἶδα, ἀδιηϊῖ, 5016 ΡΊῺ]. οδἷπ 
ὙΥ οΥὗῦ δυβαπρθη, Θ᾽ 510} πἴομ! νο}- 
Ταϊμο. θάμ ον 0] ἀϊθ ΘᾳηΚοΙοῖς 
ΠΡ ΘΡΟΡ (6 ]| 1.6, ννοζι Π00}} 416 
Κυῖίβοιο π5] ΠΡ οὶ ΚοιμΩΙ. 
γ ν}». ποῦ φροντ. στάσει, ποῖ δὲ 
πῶς τέ μοι βάσει τἀντεῦϑεν, 516 ἢ ὃ 
σι, 5 ππα ννῖῖο ἄὰ ἀδ5, νν ἃ8 
ἔν ἀδΡ Ζὰ ὑπ 1850, 1} 8ἃΠ» 
σνοὶ ἔβι. Στῆναι καὶ βῆναι 5ργῖο- 
πόρον, νῖθ ΑἹ. 123571,; δρᾷς 
ἤδη, ΜΜΘηη 50}ἢ. 50. 50} 16", ἀθα- 
τοι ἃ ἄθη “ππὰη 50}! πάθη ΡΠ 1- 
Ἰοκίοι. 
830. Υοζχι ναῦύθηῃ 1, 65 

ἷἀὰῷ ἱβαη7 6" [ηἴ, ννῖο 848 λεύσ- 
σειν. 

8591. ον ἀϊα γϑοῖτα Ζοῖν ον- 
δ οι ν, μας αι ρθη] 16 Κ]10}} σΘυνοη θη. 
πὶ αγίθοινθη ἰδὲ ἀθν Καιρός (θο- 
οαδίο) 5610 80 β6ῃθδηα ἀπά Παηαεοηὰ 
απἃ ΘΙ μὰϊ ἀϊ6 Επιβομοίἀυπρ μον 
ΑἸ168 (πάντων γνώμαν ἊΣ ΡΙπά. 
Ργιμ. 9, 82 ὃ καιρὸς παντὸς ἔχει 
χορυφάν. ΚΕ]. ῬγιΠ. 4, 286. ΕἸ. 

839. Τὸ καιρὸς ἀνδράσιν Μέγιστος 
τ ἔργου παντὸς ἔστ᾽ ἐπιστάτης. 

899 Νοορί., ἂἃπ ἀδη ὥϑργθοὶι 
Ὧ65 ἀοἰίοβ τπὰῃποηά, τοάριὶ ἴῃ ἄθμι 
ΓΘΊ ΠΟ θη ΠΟΡΟΙβομ θη Μᾶ556, ννο]- 
Ο᾽65 ἀθπ ΟγάκΚοίη οἰροπ ννἂνρ. ΥὙῈΙ. 
ΤΥδο. 1009 [ἢ 

Ἰλτς 5. ΟΠ πὶ ἃ ΠΟ ἢ 1515. (ν6]. 
4117), ᾿ὰροη παῖ 5160} Ρυ 5ἴθπ 
1 Δ ΠΝ ἐεὲ ἡ ον ΜῊ 
ἀὰ οἴη ΠΣ ΤΕ Ῥργβοὴ (6 Ἅυϊ. 
τὈΡᾶρ᾽ 465 Οάγββθιιδ. ἢ] Π81} δυ556- 
[ἀν συγ. 

8451, 16 οὐ οι, ψν 616} 6 
ῬΒΠΠ. τϊ χα! θα ΡΟ δ βϑθη, ψιλὰ 
Ὑ ΟΙΓΘΙ ΒΟΡΡΘΠη: δῖ6}} ἀὰ πὰ 
2, 6 ἂἀυ Βδηῃάρθ]!η πὰ 551. 
οι ϑεὸς ὄψεται 5.6} 849 ἀλλὰ 
-- -ἐχεῖνο ἐξιδοῦ δπϊσορθη. 

890 

840 

845 

844--- 848 ραΓΘΠ Π 6.150} 6 ΜΒ προς 
8η ΝΟρΡΙΟΙ πιο 5, ἐδ ἀ16 ΠΘχδηιο ον 
ἰδ πη [Θ᾿ ΡΠ 1οἢ. ΤΘΟΙΡῚ, 16186. Ζὰ 
γϑάθη. ΚΨ8]. 514. 

845. ὙΥ ἃς ἀπ 1 860 }" 78 
(οἰνν) αι νου 6 51, ννῖ8 καί οἵ, 
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σιέμττε λόγων φάμαν'" 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ς , ΒῚ , 2 Ν 

ὡς πάντων ἕν νόσῳ εὑδραχὴς 
[χ ᾿ 27) ὁ , 

ὕστενος αὕπνος λεύσσειν. 
2 ον ὦ ς ’ , 

ἀλλ οτι δύνᾳ μάχιστον 
- ,ὔ - ἧς 

Βοθχδῖνό μοι, κεῖνο λάϑρᾳ 
2 ων ΓΙ ’ 

ξξιδοῦ, οττᾳ πράξεις. 

οἶσϑα γὰρ ὧν αὐδῶμαι, 
εἰ ταύταν τούτῳ γνώμαν ἴσχεις, 

’ 2’ -»" γ Ὁ 

μάλα τοι ἄπορα πυχινοῖς [ἐνιδεῖν) τταϑη. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἂν ὧὦὐ , Ῥ, 

ϑοοοῦρος τοι, φέχγον, οὐρος" 

Α656},, ΡΓΟΙΙ. 942 μάτην πονήσεις 
εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλεις. 

840. βαιάν μοι, βαιάν, νϑὶ. 
829 ππά θδΘδοῆιθ 416 ὄϊμ6Ρο ὙΥ 1 ά6Γ- 
ποίαηρ νοη ΥΥ ὅγίονπ "61 ἄθιη ἃηρ5.- 
Ππομθ (ποΓ. 

841. πάντων νοῦ}. υἷΐ εὖ- 
δραχής ππὰ νρ]. 836 λεύσσειν. 
ΒΟΡΒΟΚΙΘ5. μαῦ, οὔ ννο}}} νοι Πόγοθη 
ἀϊὸ ἢθάθ ἰϑὲ, ἄδθῃη Διβάγιοκ νοὶ 
ϑθιθπ ΠΡ ΘΠΟΠΊΠΙΘ Πα, νν61Ϊ 5.0}. ἴῃ 
Ααἰβοιαροθ ἀθνΡ Αὐροη ἀϊθ Βοβὶη- 
παηρ 465 δομίαΐοηάθη ζιθυδὶ νο]- 
τάς}. 

8490. ΑΡΟΙΡ ἄυ, 50 5610 ἄᾳα 
Π.Ι Καηηϑί, 5166 ΠΕ 1" ἷπὶ 
Β.ΠΠΘ6η ἃἂᾳ5; ννῖ6 ἅἄὰ 16π68, 
76 π65 (ἀϊ6 ΕπιΡΙΒτιιπρ 465 ΒοβΘη8) 
Δα ἤρθη πιὰ ρ δῖ. διαί! ὅ τί 
πράξεις, νον ἀθν [,Δπ|0. Α ὅπως 
415 νΝαγίδηϊα μαι, πὰ} ἴθι ὅπᾳ 56- 
ΒΟΒΓΊΘθΘη, 6 δίπη ππὰ Μεοίσιιη 
γεῤιν ν Ηδνιηἃπη 1681: κεῖνο 

οὐ, κεῖνο λάϑρᾳ τούτου Ὰ | 
Εἰ α: οὔ, ὅπερ πράξεις. ΑΡον ὅπερ 
ΒΘ ποῦς ἃπη, ἀὰ ἀθν (πον μοὶ 561- 
ἤθιὶ Βαΐπθ νον. 

852. ΒΘ" δίπη ἀ6 1 56] νυ] 6 ἢ 
6116. ϑοποιηῦῖ: αὐ ἦν 6 1581 1; 
10 16} αἷγνς ΟΥ̓ 6 ΒΘ π ὑη, 
ἀαγαμι ΓΘ ποθ }]5 πιοὶ- 
ἤθη Ἐδίπ: ἄθηη θη ἀπ 
7686 (599 {ἢ Δαβ ΟΡ ΡΟ ΟΠ 6 π6) Α "- 
Βίσα πὶ ἀϊ6 561 (ΡΠ Π]ΠΟΚίοΙ, νρ]. 
899} αὶ, 80 βϑϑίθη νοῦ- 

δ᾽ σπτῖρο δα ϊ6 ἃ ἢ 8 ἃ 511 6}} 68 
ἘΠΕ 61] ἀδΡΊη. Μιιοΐσϑα γὰρ 
ὧν αὐ δ. ν»νὑὰάᾶάἀο, βοηδοὶν ἄθν (δον, 
ἀδν βϑίηθιῃ (ἀθθιθίθι" οἰπμαὶ Ζὰ ννῖ- 
ἀογβρρθοι θη νναρί, ἄθη Νϑορῇ. 56]1- 
Π6Ι ΕΡΡ ΟΡ ΠΠ ΘΙ. ν ΘΒ Ομ 6 Ρη, τυ Ηἃ- 
ΠῚ Απιΐρ. 695 5θίπθῃ ὙνΊάοΡβρΡιθ 
ϑθρθη Κνθοι ἄἀσγοι Πάτερ, σός εἰμι 
οἰηἰθῖτοι: ὧν αὖ δ᾽, (ρα 55ϊ νίβοιι, ννῖθ 
240, 430), φιιογ'έγγε αἰ 47", φιφογη ἐγ 
δῖηι, νὶβθ ὁ. ἢ. 917 ἐστὶ τοῦ λέ: 
γοντος; νϑ]. Ὁ. Β. 411. Ὁ. (..1582. 
ον ΡΙα. ὧν ΔΠ]σθιηθῖη. ἢ) ὲὰ ἀὰς 
᾿πουϊν ρθη ἀ6 δαιζρ! θα νΟΡΔΠΕΡΙΙ; 850 
νυΙ" ἀὰ5 ΘΙ ΘΏΠΠΟΙι κὰ εἰ ταύταν 
τούτῳ γν. ἵ. ροιόνεπάθ γάρ ἴδηι 
ΒΊθ οι ὑεἴβοβαινθι. -- διθιηπ αν ν6}- 
πα μοὶ ἅν. 

854. ΝΡ}. μάλα τοι ἄπ. πά- 
ϑη (ἐστὴ τοῖς πυκ. ἐνιδεῖν 
(τούτοις οἄοι τῷ πράγματι). οι" 
Β ΡΟΡ 86 }}6 Ὑ 65 898 δι ϑρν Ομ πΙΟΘ 
ὙγΌ5888}} ἀοῦν Ηθιπᾶμπ χρ. ἀἰμι 
δράσιν ἄρνυται πὰ 50Ἐν6ί "θη, 
Απάορο ἴθι" ἐνεδεῖν χὰ 5 ΘΟ θὴ 
γάμο. Μ|ν βομθίηθη σπύυκ. ἐν. πάϑη 
ν Ράονθ θη, ἄθι" ἀδάδηκο θοῦ: θηῃ 
Νοορί. ἄθη ΡΠ]. πα ηθμθα ἡν0 116, 
50. ννοράθ ἀθϑϑθη ὙΥΙἀουθίαπα χὰ 
50 Πθη ιν ΚΟ απ ρθη [ἄμ ρ θη. 
85 {Ὁ ον ρϑϑαιηηνίο (πο ννϑὶϑι 

πΠοο ἃ 15. ἃὰ ἀἷ6 σαὔπδιρο ἀθ]θρθη- 
μοῦ, πἰἰϊῦ ἄθιῃ Βορθη χὰ δ ΠΊΘ ἢ θη, 
μΐη. “Ααοῖ 4656. ΒΙΠΌΡΠΘ. ἰδὲ πηθἢν- 
ἴδοι ὀπι516}}}. Ποιμδη ἰδὲ ἀθι 



͵ 

; ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἐχτέταται νύχιος, --- 
Ψ 

ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑλός, -- 

21ὅ 

ΕΡΡΝ ἂν» οὐ τ 7 
ἀνὴρ ὃ᾽ ἀνόμματος, οὐδ᾽ ἔχων ἀρωγάν, 

2 Ν, δι Ν 2 2}7ὔ 

οὐ χερὸς, οὐ ποδὸς, οὐ τινος ἄρχων, 
7 ’ ξ 9 ."» ἣ 

αλλὰ τις ὡς -«Αἴδᾳ παραχείμενος 
ς ω δι γ ὔ ’ 

ὁρᾷ. βλέπ, δἰ καίρια φϑέγγει" 
Ἁ 2 ς , γ - ,ὔ » 

τὸ ὃ ἁλώσιμον ἐμᾷ φροντίδι, παῖ, 
πόνος ὃ μὴ φοβῶν χράτιστος. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

σιγᾶν κελεύω, μηδ᾽ ἀφεστάναι φρενῶν. 
χινεῖ γὰρ ἁνὴρ ὄμμα κἀνάγει κάρα. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 
ἘΠ , [τ ’ ΄ ΕΝ , 
ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον, τό τ ἐλτίδων 
ἄττιστον οἰκούρημα τῶνδε τῶν ξένων. 
οὐ γάρ ποτ᾽, ὦ παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ' ἐγώ, 

Μοϊπιπρ, ἀἀ55 516. ὈΡΒΡΓ ΠΡ] 1Οἢ. οἰῃ 
ἀα Κιγ Π50}}65 δ γβύθιη τη} 181} 150}}6 ΠῚ 
ΟΠ] 556 σοθ ]Πἀ6ὺ Πα}}6, Θ᾿ μον Γ 516 8} 
ἴῃ 850 -- 859 Τ οὔποθ" νοη ν]61 οἱ θν 
ἴππῇ ἀακιν!. Τοιραμθίθρι. 

855. οὖρος, χαιρός (τιι 828), 
ΕΟ ΤΠ .0.1}} δον Ὁ μ] 16 ΠΡ ΑαβΡα Γ (Θ᾽ 
ΘΟΒΗ ΟΡ βονγθβθῃ Ζὰ δ561η, ΤΉΘΟΚΡ. 
18, 52 χουφότερ᾽, ὦ παῖδες, ποι- 
εἴσϑ'᾽ ὅπλα" ἀλευειζὰὸς οὖρος. 

80. ἀνόμματος, ν8]. 652. 
851. νύχιος, ἴμι {16ἴδη 50], 

ν εὐ' Νδο 5. σὰ Κοιμπιθη μΗΘΡῚ. 
8569. ἀλεής, ὃ ὑπὸ τὴν ἀλέαν 

τοῦ ἡλίου ὅ86|)01., νῖο Ηδϑγοῖι. 
ἀλεός" ϑερμός, ᾿χλιαρός. (61. 
Π. 14, 104 ὕπνος λιαρός, 58 1.) 
Ῥάπη νυῦγἀθ ἀθν Υ Ρ5. οἴπθη βρυῖοι- 
νυν ομθπ Ζυνν βομθηβαὶζ θη] ἄρῃ: 
ΝΌΠΙα Ὑπ| ΜΡ Ιαϊὶ 
151 14 δοκοῦ ἀπά ἐ16, νο- 
τὴ πιᾶη ἴπὶ βου ΠΟΘ [,6 6 η 
ἄθη ΜΡ Ββο ] ῇ ΘΙ [Ὁ] ] 6 πα Βᾶμ6. 
ΠὨοοῖ 5. σζὰ 809. (ΆοΙ5Κο ἀδεής.) 

861. 0. Β. 419. 912 σκότος βλέ- 
πεῖν. Κεῖ. 884. 

802. 516} Ζὰ, ὁ} ἄπ ἄδθιι 
καιρός (891) ἃπ δ᾽ 61 6556} Γ6- 

᾿ φλῆναί σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ πήματα 

ἀ 651, ᾿πἄθιῃ ἀπ ἀἴοῖι νυ θὶρουδί, πὶ 
ἄθη Βοβθη Ζὰ Πϊθῃ θη. 

805. ῆΥϑθἧιαι5 πιοίΐπθιν ϑ5΄ΠΠ6 
ΓΆΙΟΝ 81, 9. 485; ν 6 
ναρὶ, ἀον δ. ἰπ ηΐ. 818: ὃ μὴ 
φοβῶν οΥνγανίοὶ πιᾶη ὃ μὴ φοβού- 
μενος. 611" β᾽πηγϑίοὶι νθριηα μοὶ 
ὈοΡΓθο, 455 ϑορ. ἀδεὴς πόνος 
ἐσϑλός ΘΟΒΟΒΡΊΘθΘη. ἀπα 4855 ΔΝ 
ΘἰΠῸΡ Ιδονεθα Ὑορβομροίθυηρ ἀἴθβον 
γον Υ. 869 ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑλός 
οηἰδίαηθη πὰ ἂἃπ ἴαϊδοιιθ ὅ5.16116 
ΒοΡρίοκι βοὶ, ἴθ Ρ ἈΡῸΡ 416 ΟἸ]ο556 
ἀἴ6 ἄσμία Βαβθαπρ νογαάγἄπρι ΠΔ}06. 
(Βἁυπμ!οἷπ ὃ μὴ πονῶν.) 

8θῦ ΕΞ ῬΠΙΠοΚίοι ορννϑοῖῦ. ϑδοῖηθ 
ουβϑίθη νοσίο, οἷπ Ερριιθ5 ΠΟΡΖΙΙΟΠΘΡ 
ΠαπκΚΡανκοῖῖ, θ]Π46πη οἴπθὴ οΡρΡοῖ- 
Γοπάθη (Οοηϊγραϑὶ βόρθη ἄϊθ νογρᾶ- 
1πογίβομθη ΒΔ μβομ]ᾶρο. 465. ΟΠΟ15. 
-- ἀφ. φρ.. ἀἄϊεὸ Βαβϑβυαηρ νθν- 
Ἰ1 6} 6η. 

868. Ὁ ξένοι παρ᾽ ἐλπίδα: σα- 
θαμείναντες. ἄπιστον ἐλπ., 
νθ Αἱ. 321] ἀψόφητος χωχυμά- 
των, ἄλυπος ἁνίας υπά ἀμιη 16} 
ἰραρίβοιο ϑυγθαάαηροα, ἰδὲ τὸ ὑπ᾽ 
ἐμῆς ἐλπίδος ἀπιστηϑέν. 

8600 

86 

810 
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μεῖναι παρόντα καὶ ξυνωφελοῦντα μοι. 
᾿,ὔ 9 - -ῤ.,2 27 Ψ 

οὔχουν “ΑἸτρεῖδαι τοῦτ᾽ ἔτλησαν εὐπόρως 
οὕτως ἐνεγχεῖν, ἀγαθοὶ στρατηλάτα. 
γὝ "ἢ γ Χ Ν ἰΞ , 5 2 - 
αλλ ευγενὴς γὰρ ἡ φύσις χὰξ εὐγενῶν, 

815 ὦ τέχνον, ἡ σή, πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ 
ΒΙ - Ν , ,ὔἅ 

ἔϑου, βοῆς τὲ καὶ δυςοσμίας γέμων. 
χαὲὶ νῦν ἐπειδὴ τοῦδε τοῦ καχοῦ δοχεῖ 
λήϑη τις εἶναι χἀνάπαυλα δή, τέχνον, 
σύ μ᾽ αὐτὸς ἄρον, σύ μὲ χατάστησον, τέχγον, 

880ν, ἡνίχ ἂν χόπος μ᾽ ἀπαλλάξῃ ποτέ, 
ς Ἷ 9 -Ὡ 7 ᾽ , Ν Ἷ »-»-Ἣ 

ὁρμώμεϑ' ὲς ναῦν, μηδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἥδομαι μέν σ᾽ εἰςιδὼν τεαρ᾽ ἐλτείδα 
Ψ , , 5 ,, 2 Β7) 

ἀνώδυνον βλέποντα χαἀμτινέοντ᾽ ἔτι" 
ς 3 ἌΡ 27 Ν Ν ,ὔ , 

ὡς οὐκ ἕν ὄντος γὰρ τὰ συμβόλαιά σου 
ϑθῦχιρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς ἐφαίνετο. 

γὺν δ᾽ αἶρε σαυτόν" εἰ δέ σοι μᾶλλον φίλον, 

οἱσουσέ σ᾽ οἵδε" τοῦ πόνου γὰρ οὐχ ὄχνος, 

ἐπεξίσσερ οὕτω σοί τ᾽ ἔδοξ᾽ ἐμοί τε δρᾶν. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ: 

)» ὦ Ε) ΕΥ̓ -" , ΡΥ 3} 2 « - 
αἰνῶ τἀδ᾽, ὦ παῖ, καί μ ἔγταιρ᾽, ὥσπερ νοεῖς" 

βθυτούτους δ᾽ ἕασον, μὴ βαρυνθϑῶσιν καχῇ : 
ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος" οὑπὲ νηὶ γὰρ 
ἅλις πόνος τούτοισι συνναίειν ἐμοί. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
γηη2 ὦ 2. ν ον τ ᾿ 
ἀλλ ἵστω τὲ χαὐτὸς ἀντέχου. 

ΦΙΛΟΚΤΉΗΤΗΣ. 

ϑάρσει. τό τοι σύνηϑες ὀρϑώσει μὶ ἔϑος. 

᾿ὔ ὔ ᾧ 

ξσται ταῦ" 

8172. εὐπόρως ἐνεγκεῖν, 516} 
Ζὰ 50 1] Κθὴ νυν ϑϑθηά, [οἷον δίῃ 
Βο θη ἴῃ ἀθν ΝΟΙΒ. Ψρ]. 818. 

ὅ80. ἀπαλλάξῃ, 5ιάχουν 107: 
884. 6ν}». σὰ γὰρ συμβ. σου 

(58 πα φιίαθ ἀπ θεν πρὸς (1 ἢ 
ψΦΡὴ ἅ! τη 188. Ζ ζανονς 
συμφ. 
801. 

ἐφ. ὡς οὐκ ἔτ᾽ ὄντος, ν]. 
) τὰς παρ.- 

889. ΑἹ ον» ῬΒΠοΚΙοι οἷπο Αἢ- 
σὰ ηρ νοη ἀοι (ἀδϑπηϊηρ ἄθ5 ἢ οΓ5 
μᾶιιο, Ἰθμηῦ 61" ἀδββθη Βοἰβιδηά ἃ}. 
ὥσπερ νοεῖς, μὲ ἐπαίρεσϑαι,. 
861} ἃ 880 νῦν ὁ" αἶρε σαυτόν. 
891. Ξε οὑπὶ νηὸς πόνος ἅλις 

σιόνος, τὰ 81. 
893. Νοορίο!θιιοϑ ἈΠ θαι ῬΗΪ- 

Ἰοκίδθὶ διι. 



ΦΙΛΟΚΤΉΗΤΗΣ. 2117 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

σιατταῖ" τί δῆτ᾽ ἂν δρῷμ᾽ ἐγὼ τοὐνϑένδε γε; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; ποῖ ττοτ᾽ ἐξέβης λόγῳ; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽ ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν ὅπος. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΗΣ. 

ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ; μὴ λέγ᾽, ὦ τέχνον, τάδε. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ ἐνθάδ᾽ ἤδη τοῦδε τοῦ πάϑους χυρῶ. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ:. 

οὐ δή σε δυςχέρεια τοῦ νοσήματος 
ἔπεισεν, ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι; 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
ἅπαντα δυςχέρεια, τὴν αὑτοῦ φύσιν 
ὅταν λιπών τις δρᾷ τὰ μὴ προςειχότα. 

ΡΘΗ ΒΗ 

ἀλ᾽ οὐδὲν ἔξω τοῦ φυτεύσαντος σύ γε 
δρᾷς οὐδὲ φωνεῖς, ἐσϑλὸν ἄνδρ᾽ ἐπωφελῶν. ; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

αἰσχρὸς Ἐς " τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 
ΦΙΛΟΙΚ Τ' ἩΤΉῊΗΣ. 

οὔχουν ἐν οἷς γε δρᾷς" ἐν οἷς δ᾽ αὐδᾷς ὀχνῶ. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
3 - - 

ὦ Ζεῦ, τί δράσω; δεύτερον ληφϑῶ χαχός, 
’ εἴ Ν »"-Ὗ΄-ὦ ,᾿ ’ὔ ΒΡ. 2 Β) -“ 

χρύπττων ' ὧ μὴ δεῖ, χαὶ λέγων αἴσχιστ᾽ ἐπῶν; 

896. δῆτ᾽ ἂν δῷ μ᾽ ϑομᾶϊον 
βίαι! δῆτα δρῷμ᾽, νϑῖ]. 1398. Νε- 
ΟΡ Ο!Θῖπ05, βΒοποη ἰδηρδὺ 11} 510} 1πὶ 
Καιιρίο, 5. 900. 913, 50 πῖ6}} Ιᾶη- 
56 1μὶ δίαπάθ, βεῖπθ ΠθαΘΠ δὶ [οσ- 
ΖυϑοίΖρη. 

890. θμοπαηι αδίδέϊ ηιοαϊίαγιο ἕ 
νῈ]. 805. Θάον λόγῳ --- λέγων. 

899. [ὁ πη ἃ0Ὸ1 ἴῇ ἀϊθ 587 
50] θη 56 (πὰ ἀν Θιιἃ] 
ἀ} 06} ἀϊδ ΒΊ5 1.6} ΒΘ 5ρ: 6] 16 ΠΟ]16) δὰ ἢ 
ἄδ Ραηκίο Ρεγροῖῖ5 δηρο- 
Ἰδηδὶ, οἷα ἄπορος “τὰ 561, 80 

ἀδ85. ἴοἷ ἀθῖπον Δυβογἀοθαπρ μὴ 
λέγε τάδε (588 ἀὰ5 πΙο 1, 8681 
Κοίη ἄπορος) πίοϊι! δπίβρυθοι θη 
Καῆη, ΡΠ]. βϑβογβὶ, Νϑορῦ. πιῦβ8 
Βθῖη νουβρΡΘο θη, ἱπη πο ΖυϊΠ- 
ΡΘΗ, θΘΡΘαθη. 

901. ὥστε, 5. θ5θ6. 
904. --ο δρῶν ταῦτα οὐδὲν ἀνό- 

μοιος ἔσει τῷ πατρί. ΝΕ]. Απηϊ. 
θ50. 

906. δρᾶν υπὲ φωνεῖ» νον" 
θυπάθη, σὰ 0. ἢ. 172. 

908. Νοορὶ. ον ἃρὶ, 4855 6Ι 510} 
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: ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
910 ἀνὴρ ὅδ᾽, εἰ μὴ ᾿γὼ κακὸς γνώμην ἔφυν, 

προδούς μὴ ἔοιχε χἀχλιχτὼν τὸν πλοῦν στελεῖν. 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

λιπὼν μὲν οὐχ ἔγωγε, λυπηρῶς δὲ μὴ 
χτέμττω σε μᾶλλον, τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 

ε ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

τί ποτε λέγεις, ὦ τέκνον; ὡς οὐ μανϑάνω. 

ΝΕ ΟΠΊΤΟΛΕΜΟΣ. 

ϑιδ οὐδέν σε κρύψω. δεῖ γὰρ ἐς Τροίαν σε πλεῖν 
πρὸς τοὺς :χαιοὺς καὶ τὸν ᾿Ατρειδῶν στόλον. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΉΗΙΣ. 

οἴμοι, τί εἶπας; 
ΝΕΟΠΊΤΟΛΕΜΟΣ. 

μὴ στέναζε, πρὶν μάϑης. 

; ΦΙΛῸΚΤΗΤΗΣ. 
ποῖον μάϑημα; τί με νοεῖς δρᾶσαί ποτε; 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

σῷσαι καχοῦ μὲν πρῶτα τοῦδ᾽, ἕπειτα δὲ 
920 ξὺν σοὶ τὰ Τροίας πεδία πορϑῆσαι μολών. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
ν - 2 ) - -“ -»Ἢ 

π΄ χαὶ ταῦτ αἀληϑῆ δρᾶν νοεῖς; 

Θἰηιπὶ] ἀδιυῖη 50] ἢν ροζΖοίρι, 4α55 
6" ἄθη ῬμιΠοκίοι Βἰπιορραηρθη [ἃ}}6. 
Ζαμπι Ζννοιίθη Μία] νἱρὰ δ᾽ βομ]θοιὶ 
(Θοῦθη ἀἄὰ5. δον ψνὸν" Τ70]8) Πδη- 
ἄθ!η, ννϑπη δ᾽" ἄθπι Ρ]1]. πη ἀϊ6 
ὙνΔΠΡ6 ΑΡΒΙομ. ροβϑίθηῖ. 12)855 οἷ" 
5160}. 406} ἄοο! [ᾧγ δἰ] ΟΠ 65 ἀθ- 
5: πα η155 Θηἰδομοιάοι, Καπαϊρι βοιθὴ 
αἴσχιστα ἃ. 

912. Οὐχ ὅτι καταλείψω σε 
ἄχϑομαι, ἀλλ᾽ ὅτι λυπηρῶς χαὶ οὐ 
κατὰ τὴν σὴν γνώμην μέλλω σε 
ἄγειν. ἐπὶ Τροίαν δὲ φησίν. 5680]. 
Ζι ἀνιῶμαι ἰὐἰτ μή νῖθ τὰ ἄθα 
υοθγδὲ5 πιοίιογιαϊ. 
915. Εἰηπηα] αἷς ἄον" ΨΥ Δμρ οἷς 
Π γι ϑΡ Κη ἀ νούβοιμνν οἰ σ ΘΙ" πΙ ἢ 5: 
»γιαῆν ---- ϑαδὺ Πδυ μη --- δὲ ηιιῖς 

δθηιοὶ αὖ 56 ἵηιρείαυϊέ, ἐξ ρ»οζ6- 
γαΐ φιοΐ οθἰα)»6 μδδιι5. 67)ωξ, Ἰαῆι, 
χιαϑὶ θα ρέαζιι)"5 γι.07ι γ8 06 αοέμη, 
γιογὶ αἰϊφμϊαά, 56 οπιηΐα ομρίξ 6 
ἤιωπαάθ;» 6." 

919. Νοορί. ᾿ιδοῖῦ ἀΐθ Ροϊάθη 
Μοῖϊνο παι! α Ὁ, ἀἴ6 δὰ ΡΠ]. οαΐ- 
Βοῃ οι ἀθηάθη Εἰ άροκ πη δοίθη 50116η. 

921. ἀλη ϑῆ, ἴπι δίππθ νοὴ ἄλη- 
ϑῶς, ννὶθ 65. "6ὶ Ρ]αἴΐοπ 56] }05ὲ πὶ 
ΘΙ. ] θη. νοῦ θιπάρθη ῖρά, ννῖα 
τοῦτο ἀληϑῆ λέγεις, τοῦτο δοκεῖς 
μοι ἀληϑῆ λέγειν, 5. Κυᾶρον αν. 
61], 8. Α. 8. ϑοηδὶ Ἰᾶρθ 65. Πᾶ}6 
ταῦτα δῆτα τὰι νϑυηαί θη, 50 
4455 δ} ἄθιη δρᾶν, φορδηῦθον ον 
Ῥ]ο556η. ΑΡδίομε, Ναομπάγαοκ Ἰᾶρϑ. 
γΕ].᾿ 856. 901. 
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ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

“πολλὴ χρατεῖ 
τούτων ἀνάγχη" καὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ χλύων. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

᾿ ἀπόλωλα τλήμων, προδέδομαι. τί μ᾽, ὦ ξένε, 
δέδρακας; ἀπόδος ὡς τάχος τὰ τᾷξα μοι. [ὅ 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
2ὴ.29 2 ΤΣ - ν 2 , ΑΕ 
ἀλλ οὐχ οἱὸόν τε" τῶν γὰρ ἕν τέλει χλύειν 92ὅ 
τό τ᾽ ἕνδικόν με καὶ τὸ συμφέρον ττοιεῖ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ὦ πῦρ σὶ καὶ πᾶν δεῖμα καὶ πανουργίας 
δεινῆς τέχνημ᾽ ἔχϑιστον, οἷά μ᾽ εἰργάσω, 
οἷ ἠπάτηχας" οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ᾽ ὁρῶν 
τὸν προςτρόπαιον, τὸν ἱκέτην, ὦ σχέτλιε; 980 

7 Ἁ , Ν ,»»}) « ’ ἀπεεστέρηχας τὸν βίον τὰ τόξ᾽ ἑλών. 
ἀπόδος, ἱἹχνοῦμαί σ᾽, ἀπόδος, ἱκετεύω, τέχνον. 

πρὸς ϑεῶν πατρῴων, τὸν βίον μὲ μὴηφέλης. 
Ἂ ἐ ’ 2 2 Ἁ - : ΦνΣ ἢ 

ὦμοι τάλας. ἀλλ οὐδὲ προςφωνεῖ μ᾽ ἔτι, 
2 2 ς , , ) Ἐ πα τὸν , 
αλλ ὡς μέθη σῶν μήττοϑ', ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 938 
ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες, ὠὡ ξυνουσίαι 

ϑηρῶν ὀρείων, ὦ χαταρρῶγες πέτραι, 
ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ λέγω, 
ἀναχλαίομαι τταροῦσι τοῖς εἰωϑόσιν, 

925. ΥΩ]. θ. τὸ ἔνδικον, ἀϊθ 
ῬΓ[ΓΙΙοΙὺ ἀὰ9 ὙΥογὶ Ζὰ Πα]ίθη. 

921 Π΄. ῬΒΠΠοκΚίοιβ Ἀδάρ βοιιννδηκιὶ 
2 νυν ϑοῆθη ὙοΡΖιν οι πη ἀπά Ηοῖς- 
παηρ, Ζογη ἀπά ΕἼΘΠΘη, Απηρϑὲ ἀπά 
Ταμηποῦ πἰπ ἀπὰ πον. θα ον οἵϊ 
οἰννὰβ ΑὔρΟΡ θη ἀπα ΒΟΠΓΟΙ 65 
ἰπ ἀον Νουθιπάθηρ ἀοΡ (ἀδάδηκθοη 
(νΕ]. 951---098, 945 τὸ 50πη51) ππὰ 
οἷπο βονν 556 ὟΥ οὐἹ[{116, ννῖο 80. 32. 

927. θ)κ5 παγχρατὲς πῦρ νἱνά 
οι 415. ἀὰ5 νουάθυ θη νου θ θη 46 
ΕΙΘιθηΐ ἴῃ ΤΡορθη πηα ΒΙΠᾺΔΘΡη. 5 6- 
Ῥνᾶπομι, ψθ 11. 15, 005 μαίνετο, 
ὡς ὅτ᾽ ὀλοὸν πῦρ Οὔρεσι μαίνη- 
ται. 20, 8511 χαὶ εἰ πυρὶ χεῖρας 

ἔοικεν. --- πᾶν δεῖ ἔμα, φιιὶ ἐοέεις 
ἔ67,07" 65, ΝΝ16 622 ἡ πᾶσα βλάβη; 
ν]. 0. Β. 580. -- τέχν. σαν.» ΜΜὶΘ 
ἤοναι. Εροά. 17, 85 ἀΐε ΑἸἰδυιίδεμα- 
τίη οἰῇβοίπα υϑηθπογάμηι. 

084. θὰ ῬΠΠ]. Κοῖηθ ἀπίννονε 6Γ- 
ἅς, τοάθυ ὁΡ νοῖὰ Νρορῖί. ἃ15 οἱ- 
πριῃ Ὠυιτθα τππὰ ννοπάρι ἴοι ἰπ 
Μερζννοίδιιηρ ἃπ 561η6 θονυνᾶδνιο 
Βτδαπαϊη;ν ἀἄϊθ Ἰθθ]οβα υπά ΒΘ Ρθιο 
Ναΐαρ, νϑὶ. δι ΕἸ. 86. --- δρᾷ 
πάλιν, Ἀττι αὐ τ, ΜΙ 
ἤοιι. ὄσσε πάλιν κλίνειν. 

0995. μεϑήσων, τὰ τόξα, νρ]. 
9015. 1248. 

939. γε]. 1900, 695... 
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Θθ0οὗ ἔργ᾽ ὃ παῖς μ᾽ ἔδρασεν οὐὖξ ᾿Αχιλλέως" 
ὀμόσας ἀτίάξειν οἰχαδ᾽, ἐς Τροίαν μ᾽ ἄγει" 
προςϑείς τε χεῖρα δεξιὰν, τὰ τόξα μου 
ἱερὰ λαβὼν τοῦ Ζηνὸς Ἡρακλέους ἔχει, 
χαὶ τοῖσιν ᾿“ργείοισι φήνασϑαι ϑέλει. -ο 

ϑδῶς ἄνδρ᾽ ἑλὼν ἰσχυρὸν" ἐχ βίας μὴ ἄγει, 
χοὺχ οἶδ᾽ ἐναίρων. γεχρὸν, ἢ χαπνοῦ σχιᾶν, 
εἴδωλον ἄλλως. οὐ γὰρ ἂν σϑένοντά γε 
εἷλέν μ᾽" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽, εἰ μὴ δόλῳ. 

- 2 Ψ ’ ’ Ἅ , - 

γῦν δ᾽ ἡπάτημαι δύεμορος. τί χρὴ μὲ δρᾶν; 
950 ἀλλ ἀπόδος. ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γενοῦ. 

τί φῆς; σιωπᾷς. οὐδέν εἰμ ὃ δύομορος. 
3 ω 3 τ 
ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον, αὖϑις αὖ πάλιν 

εἴςειμι πρὸς σὲ τϑιλὸς, οὐκ ἔχων τροφήν" 
2 2 2 - -.«} γ )η» , 

ἀλλ αὐανοῦμαι τῷδ ἐν αὐλίῳ μόνος, 
᾿ 2’ - ᾿ 

ϑυδοὐ πτηνὸν ὄρνιν, οὐδὲ ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην Ἶ 
τόξοις ἐναίρων τοισίδ᾽, ἀλλ᾽ αὐτὸς τάλας 
ϑανὼν παρέξω δαῖϑ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην, 

, 2 [8] γ ΄ δὰ ἃ δός νὸς 
χαὶ μὶ' οὺς ϑηρων πρόσϑε ϑηραάσουσιε νῦν 

φόνον φόνου δὲ ῥδύσιον τίσω τάλας 

940. οὐξ ΄4χ., πἰὶῦ Ῥαϊπο5. μϊπ- 
Ζυροβϑίζί, νὴ ἄθ οἷη 5010 Π6Γ} Β6- 
ὑραβ πΙΘΠῦ Ζὰ ΟΡ αρίθη βἰδηά, νυν]. 
200. 

942. προςϑείς, Ὗ. 813. 
943. ΨοΡΡ. ἱερὰ (ὄντ αὐ Ἥρακχλ. 

τοῦ Ζηνός, τὰ Αἰ. 112. 

944. φήνασϑαι, ἑἕαρημαηι 
ρραθάαπι δαὶ οδίθηία» δ, πᾶμ]. 
ἐμὲ χαὶ τὰ τόξα. ΝΕ]. θύ9. 090. 

945. ΡΒ]. μᾶϊλ οἰννὰβ ἴππθ πὰ 
Βοβϑιηηΐ οἷηθ ἤθιθ Βοιρδομίαπρ τὶ} 
οἴμοι Αϑυπάθίοη, ν8]. 991. 41. 

940. νεκρὸν ἐναίρειν, σφάτ- 
τειν, μαστίζειν ΒΡΓΊΟΙνν ὅΡ 10} : 
Δηϊ. 1030 μὴ ὀλωλότα χέντει" τίς 
ἀλκὴ τὸν ϑανόντ ἐπικτανεῖν; γνρ]. 
1205. -- χαπνοῦ σκιάν, ΑΝ. 
1110. ΑἹ, 1256. ΡΙπά. σκιᾶς ὄναρ 
ἄνθρωπος. 

948. ἐπεὶ..... ον 8}. ΟΕ ΟΥ̓ 
900. ἐν σ. γ.», Κοθνδ χὰ ἀδίποηι 

θΟ5560ὴ 6 ]|υ5ὺ ἀπὶ πᾶ ᾿δη4]6 ἀοὶ- 
πθ6.} (παρα κίοι" βϑιη 55. Δ'θβο. (πο. 
231 ἔνδον γενοῦ. 
.952. θὰ Νρορί. διοι. 16ι2ὲ ποοἢ 

Βοηννοῖρι, τρᾶάρθιὶ ΙΗ]. βοῖηθ ΟΠ] 
(δέπυλον, νρὶ. 10) ἅἃη, ννὶθ 936 
416 Ναῖαν. 

968. ψιλός, γυμνὸς τῶν τό- 
ξων, ν}]. 991. 

955. πτηνόν, 5. Ζὰ 288; 
ὀρειβ.. 80 455. ἴ0ἢ} πίοθ! [Ὁ]ρ θη 
Κδηη, νρ]. 1148. 

9057. ον)». ϑανὼν ὑπὸ τούτων, 
ἃ ἐφερβόμην, Φαῖτα παρέξω αὐὖ- 
τοῖς. [)ὰ ἅνὲν Ρ}]. 1159. μεἄγοι- 
ἴθῖ, ΟΡ προ ΗΠπΉΡΟΙΒ. 5ίθυθθη ππᾶ 
ἀδηη νοη ἄθη ΤΊ ΘΡΘὴ ξ  ροβθθη 
ννοάθη, 580 50 οἷ ἀφ᾽ ὧν Ζὰ 
ΠΝ ἃ. ἢ. ἐχείνοις ἀφ᾽ ὧν ἐφ. 

9069. ΝΜ δοθηι ποῖ ρίαηιθη- 
ἐμὴν ρο» δοίυσηι (αὐϊδιις δὲ [6- 
»15) »6} θην φιεεὶ οηη δ ἥτα ἰϊ 
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πρὸς τοῦ δοχοῦντος οὐδὲν εἰδέναι καχόν. 
ὅλοιο μὴ πω, πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν ᾿ 
γνώμην μετοίσεις" εἰ δὲ μὴ, ϑάνοις κακῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δρῶμεν; ἐν σοὶ καὶ τὸ πιλεῖν ἡμᾶς, ἄναξ, 
ἤδη ᾽στὶ χαὶ τοῖς τοῦδε προςχωρεῖν λόγοις. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ἐμοὲ μὲν οἶχτος δεινὸς ἐμιπτέτττωχέ τις ᾿ 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ χαὶ πάλαι. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ἐλέησον, ὦ παῖ, πρὸς ϑεῶν, καὶ μὴ παρῇς 

σαυτοῦ βροτοῖς ὄνειδος, ἐχχλένψνας ἐμέ. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

οἴμοι, τί δράσω; μή ποτ᾽ ὥφελον λιπεῖν 
τὴν Σχῦρον" οὕτω τοῖς τιαροῦσιν ἄχϑομαι. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

οὐχ εἶ χαχὸς σύ" πρὸς καχῶν δ᾽ ἀνδρῶν μαϑὼν 

ἔοικας ἥκειν αἰσχρά. νῦν δ᾽ ἄλλοισι δοὺς 
οἷς εἰχὸς, ἔχτελει, τἀμά μοι μεϑεὶς ὅτιλα. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ 
τί δρῶμεν, ἄνδρες; 

ΟΔΎΣΣΕΥΣ. 
3 , 2 ΕῚ - , - 

ὦ καχκιστ ἀνδρῶν, τι δρᾷς; 
᾽ "Ὁ Ἁ ᾿ ’ὔ - }) ") Ἁ , 

οὐχ εἰ, μεϑεὶς τὰ τόξα ταῦτ ἐμοὶ, πάλιν; 

ΦΙΛΟΚΊΤΗΤΉΗΣ. 
ΒΡ. , ε ’, ΡΥ ΑΞῸΣ ,ὔ ’ 

οίμοι, τις ἀνὴρ; ἀρ Οδυσσέως χλύω; 

ἐβηαη δ υἱοῦ αΐι7, νρ]. ΑἹ. 
022. 

9601. μάϑοιμει, νΕ]. 325. ΤΊ Δ0Ι. 
989. 

9θ4. καὶ (τὸ) τοῖς .. 
α. 808. 

960. καὶ πάλαι, 906. 9183. ΜΕ]. 
1218. ΤΡδοὶ. 87. Αηϊ. 289. 

008. ἐχκλέψας, νϑ8]. δῦ. 
912. ἄλλοισι δούς, τὰ αἰσχρά, 

ἄϊο ἀόγθπι ννυὔγα!ρ βἰμά, ἀὰ ἀϊν, ἄθιὴ 

θυ Ζα 0. 

ϑο!π6 405 ΔΟΙ]Π]οιι5, αἰσχρά ννἱάον- 
πδυΐν! οι. βοὶῃ πιίϊϑβθη. 

914. [πάριῃι Νοορῖί. ποοῖι βοϊιννδη- 
Κοηά, ον ον" ἄθιη Βοβθη ζιυρύοκρο- 
Βθθῃ 5011, ἄδπι ΡΠ] οΚίοὶ πᾶμον ὑπ, 
ΒΡΡΙηρῚ, μ] δύ! τοῖν Ὁ ἀγββθῖιβ. ἃτι5. ἄθιη 
γορβίθοκ ΟΡ απ ΠοΙδϑί, πη Ζι- 
υὐοκιροίθα. (νοῦν. οὐκ εἶ πάλιν) ἀπά 
ἴθι ἄθη Βοροη βόθοη. 2285 8511]- 
50 ιν οίβθη 405 Νϑορι. ννᾶμθοηα 465 
[οἹϑπάθη ἀθβργᾶο!5 ἰδὲ θα ἀθαΐϑαιμ ον 
415 1646 Βράο. 

σι 
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329 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

Ὀδυσσέως, σάφ᾽ ἴσϑ'᾽, ἐμοῦ γ᾽, ὃν εἰςορᾷς. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

οἴμοι" πέπραμαι χἀπόλωλ᾽. ὅδ᾽ ἦν ἄρα 
ς ’ 2 , [φ 

ὃ ξυλλαβών με καττονοσφίσας ὅπλων. 
ΘΛΑΥΣΣΈΥΣ. 

980 ἐγὼ, σάφ᾽ ἴσϑ᾽, οὐκ ἄλλος" ὁμολογῶ τάδε. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἀπόδος, ἄφες μοι, παῖ, τὰ τόξα. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

τοῦτο μέν, 
οὐδ᾽ ἢν ϑέλῃ, δράσει ποτ᾽" ἀλλὰ καὶ σὲ δεῖ 
στείχειν ἅμ᾽ αὐτοῖς, ἢ βίᾳ στελοῦσί σε. 

ΦΙΛΟΚΤΗΊΤῊΗΣ. 

ἔμ᾽, ὦ κακῶν χάχιστε καὶ τολμήστατε, 
οϑὅ οἵδ᾽ ἐκ βίας ἄξουσιν; 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἢν μὴ ἕρπῃς ἕἑχών. 
ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 

Ε , Ν Ν Ἀ Ν , 
ὦ “Ἂἀπημνία χϑὼν χαὶ τὸ παγχρατὲς σέλας 
Ἡφαιστότευχτον, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά, 
Ὁ 512 ἕ 2 - ὼ δ. πον , 

εἴ μ᾽ οὗτος ἐκ τῶν σῶν ἀἁπάξεται βίᾳ; 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

Ζεὺς ἔσϑ᾽, ἵν εἰδῇς, Ζεύς, ὁ τῆςδε γῆς κρατῶν, 
ᾧ δέδοχται ταῦϑ᾽" 

988. Δ ογϑὶ ἂὺ5 ΡῃΠοΚίοὶβ ΕΡΑΡΘ 
(οἵδε --- ἀξ.) δΡΒΘ]]ΊΘὴ νυῦλθ, 4855 
αἴθ θεϊάθη (1003) ΒΟΡΊΘΙΙΟΡ 465 θά. 
δοιηθίης 5η, 50 νι δηΐου 
στείχειν ἅμ᾽ ἢ βίᾳ στελοῦσιν οἵδε 
σε οὐδν, ἀᾶ βίᾳ ἃὺ5 ἄθη Εο]βοπάθη 
ζυροβοίχ βομθίηι, στ. ἅμ᾽ αὐτοῖς 
(τοῖς τόξοις) ἢ στελοῦσιν οἵδε 
σε τὰ 50! ΓΘ ΙθΘη 56]η. 

984. Ὀῖο ρου! ἴον ΒΌσΙη τ ο ἃ- 
μήστατε (τολμηέστατε) ἰδὲ νθΓ- 
ἀδομι, ἀα αἰ Τ ΑΡΊ ΚΟ ἰπὶ Ὠϊδ]ο 
ἀον Αἀ]. ἃυΐ ηείς, οεις, ὠεξιῖς 510} 
Θημα θη, 00} προ πα οἷη ΒΘ 5016] 
ἀθν (οπ! δοιίοη ἡστατος ἃυ5 ηέστα- 

ς - Ὁ ’ 

ὑπηρετῶ ὃ ἔἕγα. 

τος νογκοιηηΐ. 
στατε. ᾿ 

081. ῬΒΠ. γνυϊῇ ἀὰ5 ᾿ῳδηἀ υπά 
ἅδη δυῖ ἀθπὶ Μοβυ 05 {πΓοποη θη 
(ν81]. 800) Ηδρ!ᾶϑιοβ 8ἃη, ἃι.5 465- 
56η Βομηιθάον ογ Κδίδιθη ἱπὶ [ππ ἢ 
465 Βογβὸβ αἴθ Εδιαθυ βάθη ΘμρΟ- 
βίθιβθη. θάγϑβθιιβ δοίζί 06} ἀϊ6 
ἨδΡυβο δῇ ἀδ5 Ζθιι5. τ ῬΘϑοπ θυ 
ἄυγοὶι ἀἰθ Απᾶρ ἢ ο" νορβιᾶγκίθη Ναοὶ- 
ἄγυοκ ἄρον" Πορηᾷβιοβ, 4185. 465 πα- 
τὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, δυῖ ἀ685- 
586ηὴ (δ) ῖβ5, ψ 16. ἴοι βρᾶϊον. "6- 
ννᾶθνῦ, 6" ᾿ιδηάἶθ. 

989. ἕν᾽ εἰδῇς, ἀαχῖῦ ἀπ 

ΤΥΙΚΙΙπἶο5. τολμί- 
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ΦΙΛΟΚΤΗΊΉΗΣ. 

ὦ μῖσος, οἷα κἀξανευρίσχεις λέγειν" 
ϑεοὺς προτείνων τοὺς ϑεοὺς ιτυευδεῖς τίϑεις. 

ΟΑΥΣΞΣΕΥΣ: ᾿ 

οὔχ, ἀλλ ἀληϑεῖς. ἡ δ᾽ ὁδὸς πορευτέα. 
ΦΙΛΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

οὐ φημ ἔγωγε. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

φημί. πειστέον τάδε. 
ΦΙΛΟΚΤΉΗΉΤΗΣ. 

οἴμοι τάλας. ἡμᾶς μὲν ὡς δούλους σαφῶς 
πατὴρ ἀρ ἐξέφυσεν οὐδ᾽ ἐλευϑέρους. 

ΟΑΎ ΣΣΣΈΕΥΣ.: 

οὔκ, ἀλλ᾽ ὁμοίους τοῖς ἀρίστοισιν, μεϑ᾽ ὧν 
Τροίαν σ᾽ ἑλεῖν δεῖ χαὶ χατασχάψαι βίᾳ. 

' ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 
οὐδέποτέ γ᾽" 
[τ 9Χ Ξ; 

ἕως ἂν 1 
υ 

23. 22) ΟΝ - - -Ὁ ’ 

οὐδ᾽ ἣν χρῇ μὲ πᾶν παϑεῖν χαχόν, 
μοι γῆς τόδ᾽ αἰπεινὸν βάϑρον. 

ΟΣ ΣΕΥ, 

τί δ᾽ ἐργασείεις; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

χρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίχα 
ἧς » »ὕ᾿» ΌΣΟΙ , 

πέτρᾳ πέτρας ἄνωϑεν αἵμάξω πεσῶων. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ξυλλάβετον αὐτόν" μὴ ᾽πὶ τῷδ᾽ ἔστω τάδε. 

ἀϊ 6} ἀὰ πὰ οἷ ΓΥἸ ἢ (651. 650}. 
μο. 421 ἐμασχαλίσϑη δέ γ᾽, ὡς 
τόδ᾽ εἰδῆς. Οὐγ55. 2, 111 σοὶ ὁ᾽ 
ὧδε μνηστῆρες ὑποχρίνονται, ἵν 
εἰδῆς Αὐτὸς σῷ ϑυμῷ, εἰδῶσι δὲ 
πάντες ᾿άχαιοί. Τπδοῦν. 15, 91. 

991. κχἀξανευρίσκεις, γ98]. 
τὶϊξ χαέ 1019. 1042. ΑΙ. 1290. 

992. Θά. πηδοῆὺ ἀϊὸ Εδίιον Ζὶὰ 
ΤΠὔρπογη, 61} Ῥἢ1]. 1ἢπὶ πολ [0]- 
θη νυ ἱνα, νρὶ]. 9935. ὕδυον ϑεοὺς 
ἘΞ ον Ὁ ΥΡΙ. Δπύ: ἢ... δ. 211: 
ρον τέϑεις, πἰοιῦ τέϑης, κὰ 0. Β. 
6028. 

998. ἡμᾶς μὲν ....», ᾿πάθ] 
ΡμΙ. ἀδηκιὶ σὲ δὲ ἐλεύϑερον. 

999. ἀογαδο ἀδ5, ννοάυνοι Θά. 
ἄδθη Ῥἢ]]. σὰ σονν πῆρ ο]ααθῦ, δηΐ- 
Πανὶ βοίηθη ἢ 855 ττηὶ 50 ΠΟΘ ΠΡ ΘΙ. 

1000. ΗΠ]. 5.6} Π6Ι ποοὶ 
ΟΡΘη ΨΟΥ ΒΘ 1ΠῈ δ δ ό!}] 6. 

1002. πρὸς τῇ πέτρᾳ ἐναιμάξω 
τὴν κεφαλήν μου, ἄνωϑεν πεσὼν 
ἀπὸ πέτρας. ὅ601]. Π΄6 Απάγομιηρ 
ΘΡΒΙ ἀρ ΘΠ ἀοΡ ἅρνν δ] θυ Ζοιρὶ βᾶβοῖ 
ἄθη ἀμιδδοιυβδίθη Εἰ 56} ] 55, ἄθη ἀἃ5 

990 

1000 

ΡΠ 5Ί 5086 Ποἰ θη Ἰδηρον {ΡῈ ποις 
ΠΘΡν ΟΡ θη Μιαιιθ. 

1008. Μὴ ἔστω ἐπὶ τῷ Φιλο- 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὦ χεῖρες, οἷα πάσχετ᾽ ἐν χρείᾳ φίλης 
Ἰορυνευρᾶς, ὑπ ἀνδρὸς τοῦδε συνθηρώμεναι. 

ὦ μηδὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύϑερον φρονῶν, 
ζ 3 - οἱ αὐ μὴ ὑπῆλϑες, ὥς μὶ ἐθηράσω, λαβὼν 

΄ -Ὡ - γ 2 2 - 7 ΒῚ , 

σπιρρόβλημα σαυτοῦ παῖδα τὸνὃ᾽ ἀγνῶτ ἐμοι, 
ἀνάξιον μὲν σοῦ, κατάξιον δ᾽ ἑμιοῦ, 

τ010ὃς οὐδὲν ἤδη χυλὴν τὸ σπροςταχϑὲν ποιεῖν, 

δῆλος δὲ χαὶ νῦν ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων 

οἷς τ᾽ αὐτὸς ἐξήμαρτεν, οἷς τ᾽ ἐγὼ 'παϑον. 

ἀλλ ἡ καχὴ σὴ διὰ μυχῶν βλέπουσ᾽ ἀεὶ 
ψυχή νιν ἀφυῆ τ᾽ ὄντα κοὺ ϑέλονϑ'᾽ ὅμως 

ἈΝ “ν᾽ 9 

καὶ νῦν ἔμ, 

3 20} 2 »" 5 , 

ιο1ὅ εὖ προὐδίδαξεν ἕν καχοῖς εἰναι σοφόν. 
ὠ δύστηνε, συνδήσας γοξεὶς 

ἄγειν ἀπ᾽ ἀχτῆς τῆςδ᾽, ἐν ἣ μὲ προὐβάλου 
ἄφιλον, ἔρημον, ἄπολιν, ἐν ζῶσιν νεχρόν. 

] 

φεῦ. 

ὅλοιο" καί σοι πολλάκις τόδ᾽ εὐξάμην. 
1020 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲν ϑεοὶ νέμουσιν ἡδὺ μοι, 

Ν Ά 7 μ᾿ Ψ Ν 2 7 ,ὔ 

σὺ μὲν γέγηϑας ζῶν, ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι 
-« ἶα͵Ἄχϑ ν᾿ 4 -- Ν - ᾿ ὦ ’ 

τοῦτ᾽ αὐϑ', ὅτι ζῶ, σὺν καχοῖς πολλοῖς τάλας, 

χτήτῃ ἡ ἐξουσία τοῦ καταχρημνί- 
ζεσϑαι. ὅ61)0]. 

1005. ιο Πίδπο πᾶ] θη ἴῃ ἃη 
Ββδίάθη Πᾶπάθη βϑρᾶοκι. θΔΠῸΡ 
οὐθορς κολαυκε τ Οάοι ἅμα τοῖς 
τόξοις ϑηρ.3 

1001. οὗ αὖ (80 5ϊαιι οἷα Ηον- 
Ἰη8 πη) σιν ἀπ} 416 ἔράμορο 6 }}61- 
ἸΙϑίαηρ, 8ἃἷ5 Θά. ἄδθη ΡΒ]. δυβρο- 
βοιζὶ ᾶιι6. ὑπέρχεσϑαι, ν»ὶθ 
1112 ὑποδῦναι, ομϑΐρθ. αΪμ}}}. 
ἰηϑὺ. οὐ. 4, ὅ, ὅ α{ἰογιάις. ἐμάίθω 
δὲ υαγρῖϊδ αγίἰϑιιδ διε μῊ (115, ἷκι 0. 
Ἀ. 986. (Ὀπάον ὅς με ἐθηράσω.) 

1009. ἀν ἀξ. μὲν σοῦ, ἀὰἃ 6οὉ 
γενναῖος (911), ἄμ 408" μηϑὲν 
ὑγιὲς .... 1006. 

1018. διὰ μι. βλέπουσα, Ρ061' 
ἰαἰοῦγα5 ργοϑδρίοίογιδ, νυῖθ δἷη ἰπὶ 
ΠΙηιοΡἤαἰ 6 Ιαπορηἀθ5. ΤΠ ον. 8]. , κοῖς, ὙΒ]. 

Αἰ. 819 ὃ πάνϑ'᾽ δρῶν. Ὀΐδ56 Αὐ- 
[ἀϑϑαπηρ᾽ ἰδὺ ἀπ 0} 485. βορθην ἄγ ἶσο 
Δ Ρρίαθὴ 465 Θά. υπὰ 1001 Η΄. ο6- 
Ῥοϊθῆ : ἠ16 ϑρΡδ6}}6 ννἄρἀ6 00} Ζα 
νοι βίθμθη Θρ]αυθθη ἐς μυχοὺς βλέ- 
πουσα. 

1014. ἀφυῆ (ἄκακον ἀπὸ φύ- 
σεως ὅ856110].)}, ν5]. 79 {΄. 888.. απὰ 
εἰ προὐδίδαξεν Αἱ. 168. , 

1016. ΡΙΝ]., 15. 76 2ὺ πὰ ἔθϑιρο- 
μα] τθη, ἀθηκὶ φίοῃ, ΘΟ γϑϑθὰβ ννορ 6 
1 0} Καθ θίη ᾿ά556η. 

1018. ΝΡ]. 1030. 
1020. ἀοτδάο,Ἴοιζι 15ὲ ἀϊ656 ΚΙαρο 

᾿"δάἀθαϊβαιη, νΥῸ 65 Π}1 ἃη ΡΒΠ]ΠΟΚΙοίβ 
οἰβθηθη Εἰ 50} 556 θρὲ, ἀθπὶ ὙΥ1|- 
θη ἀθν" ἀὐίίοι ρθη ὰϑ5 ΠοΪαπρ ἀπ 
Βοι θη Ἀσθην σὰ ΘΡΡΘΙΘΠ Θη. 

1022. σὺν κακοῖς, συνὼν κα- 
208. 
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᾿ Ἐ- ᾿Ὶ “τὸ ον ἣ -»-Ξ 3 , 

γελώμενος πρὸς σοῦ τὲ χαὶ τῶν «Ατρέως 
διτελῶν στρατηγῶν, οἷς σὺ ταῦϑ᾽ ὑπηρετεῖς. 
χαίτοι σὺ μὲν χλοπτῇ τε κἀνάγχῃ ζυγεὶς 

4᾽.Ὁ ᾿] - ᾽ Ὶ Ἁ νΝ ’ 

ἅμ᾽ αὐτοῖς, ἐμὲ δὲ τὸν “πτανάϑλιον 
’ διε , Ν ’ 

7πλευσανϑ' ἑπτὰ ναυσὶ ναυβάτην, 
ΡΒ ς . ’ - Ἁ ’ 

ἔβαλον, ὡς σὺ φῆς, κεῖνοι δὲ σέ. 

ἔπλεις 
ἑχόντα 

ἄτιμον 
Ν - ᾿ 5 ρΑ͂Σ (α , 2 2 ’ -“ ’ 

χαὶ νῦν τί μ' ἀγετε; τὸ μ' ἀπαγεσϑε; τοῦ χάριν; 
ς᾿. »ν 

ὃς οὐδέν εἰμι καὶ τέϑνηχ ὑμῖν πάλαι. 
πῶς, ὦ ϑεοῖς ἔχϑιστε, νῦν οὐχ εἰμί σοι 

’ὔ ’ὔ - - 2 7 ») “-- 

χωλός, δυςώδης; πῶς ϑεοῖς ξξεστ᾽,, ἐμοῦ 

χελεύσαντος, αἴϑειν ἱερά; πῶς σπένδειν ἔτι; 
αὕτη γὰρ ἢν σοι πρόφασις ἐχβαλεῖν ἐμέ. 
χαχῶς δλοισϑ᾽. ὀλεῖσϑε δ᾽ ἠδικηχότες 
τὸν ἄνδρα τόνδε, ϑεοῖσιν εἰ δίκης μέλει" 

2 

ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλει γ᾽" ἐπεὶ οὐποτ᾽ ἂν στόλον 
Ἂ , ». Δ. ’ 7 [2 2 ᾿) ᾿, τς ΠΣ 

δπλεύσατ ἂν τόνδ οὔὐνεχ ἀνδρὸς ἀϑλιου, 
"Ὡ ῬΞ μ᾿, ς΄ 

εἰ μή τι χέντρον ϑεῖον ἢγ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 
ἘΣ - ἀλλ᾽, ὦ πατρῴα γῇ ϑεοί τ᾽ ἐπόψιοι, 

τίσασϑε, τίσασϑ᾽ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ 
2 ν 

ξύμπαντας αὐτοὺς, εἴ τι χαμ᾽ οἰχτείρετε. 

1028. ΚΕ]. 251. ἀυπά διπλῶν 
ο στρ. πιῖν 198 υπά Αἴ. 960. --- οὗ 
᾿Ατρέως στρατ., νὶε ΕἸ. 694 
Ὀρέστης τοῦ ᾿Δγαμέμνονος, νϑθϊ. 
ουθὺ 942. 

1025. χλοπῇ., ἄυγοὶ ἀΐθ νοη 
Ῥαϊαπιθάθ5 ἀπρανναπάϊ [,151,1ὴ ΒΌ]Ρ6 
ἄογθη ἀθν νϑυβίο! το ὟΝ ἃ]ιηβίπη ἀθ5 
Οἀγϑδθὺβ (ϑορμοκίος ἀϊομίθῖθ οἰμθη 
Ὀδ. μαινόμενος ποῖ ἄἀδη Κυργίθη) 
ΘηΠαννὶ ἀηἀ 6 βθζνν αηρθη νυΓΡᾺ6, 
ταῦ ποῖ ΤῪΟ]ἃ Ζὰ ζίθιθπ, 5. 72. 
ζυγεῖίς 5[᾿πππ| Ὑν0}} πίομς Ὁ]055 
ζαΐά Πρ τἰρλ Αρδιηθιηηοβ γον 
Αθβοι. ἀρ. 841 μόνος Ὀδυσσεύς, 
ὕσπερ οὐχ ἑκὼν ἔπλει, Ζευχϑεὶς 
ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος. 

1027. 5΄1΄6"»ὲὴ ϑομ {6 πᾶοι [Π|ὰ4. 
Δ 1. 1.8. 

1028. σὺ μὲν ἐχείνους αἰτιᾷ, 
ἐχεῖνοι δὲ σέ. ὅ86|01. Υ]. 6. 

ΒΌΡΒΟΚΙ65 1. 2. Αυῇ, 

102ῶὃ. ἀπάγεσϑε, ΜοΙ]ε 
1 ἢ πὰ Ὁ 6 ἃ ΟΝ ποῖ Ττο͵α Γὰ ἢ- 
ΓΘηὗ 

1091. ὙΕ]. 84. Μ|ιΐ ἱγοηίβομ θαι 
Βοζὰρ δυΐ }ἄθη δηροθ]οιοα ατιπμά 
ΒΘΙΠΟΙ Απβϑοίζιπρ ἴραρὶ ΡμΙοκίοὶ 
νον. Βὰν εὐὔξεσϑ᾽ εἰν Ρίουβοη 
ἔξεστ᾽, νγὶδ ονδὴ παρῆν. 

1036. εἰ δίκης μέλει" ἔξοι- 
δὰ δ᾽ ὡς μέλει γε..., νβὶ. 0. 
Ἀ. ὅ10. Ο- (.-181.-. τα. 806. 

1097. θύγΓοῖ ἀϊ656 115 46} βϑρϑη- 
ννἄρι ρθη Βονν Ρθιηρ τἀπὶ ἴππ ρ6- 
ΜΜΟΠΠΘη6 ΕἸηβίοιι, 4855 ἀἰ6 αδιιον 
ΒΟΓΘΟΙ δἰπά, 501} ἀ16 ἀπγῸ} 560 }]1π|- 
πι6 ΡΠ πρσοπ Θη βου] ἀρθᾶγα αοἱ- 
το51]ἀϑίθγαης 451 {{ἰ πυῖθάθ σὰΐ ρ6- 
τηδοῦ νογάθη. 8]. ἀὰοῖ 1020. 

1039. χέντρον ϑεῖον ἐμοῦ, 
αὐυϊγιξι5 ἐπιηιΐδοέηι οἰϊηνμίαγι5 ἀ6- 
σ᾽ ἀογτιηι ηιοί, 

1041. οἱ ποῖ δἐαξέπι, αὐ .... 

1Ὁ 

1025 

1080 

1098 

1040 
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ὡς ζῶ μὲν οἰχτρῶς, εἰ δ᾽ ἴδοιμὺ ὀλωλόταὰς 
τούτους, δοχοῖμ᾽ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι. 

ι ΧΟΡΟΣ. 

Ι04Ὁ βαρύς τε, χαὶ βαρεῖαν ὃ ξένος φάτιν 
, 7 5 - γ ς - 

την εἰπ', Οδυσσεῦ, κουχ ὑπείχουσαν χαχοῖς. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
᾽ 29. ΟΝ ’ ΒΩ " ν» - Γ-.« 5», 

σπτὸλλ ἂν λέγειν ἔχοιμι πρὸς τὰ τοῦδ᾽ ἕπη, 
εἴ μοι σταρείχοι" νῦν δ᾽ ἑνὸς χρατῶ λόγου. 
οὗ γὰρ τοιούτων δεῖ, τοιοῦτός εἰμὴ ἐγώ" 

τ0δθχώπου δικαίων κἀγαθῶν ἀνδρῶν χρίσις, 
οὐχ ἂν λάβοις μου μᾶλλον οὐδέν εὐσεβῆ. 
γιχᾶν γε μέντοι. πανταχοῦ χρήζων ἔφυν, 
σπλὴν εἰς σέ" νῦν δὲ σοί γ᾽ ἑκὼν ἐχστήσομαι. 
ἄφετε γὰρ αὐτὸν, μηδὲ προοψαύσητ᾽ ἔτι. 

100 ἐᾶτε μίμνειν. οὐδέ σου προςχρήζομεν, 
᾿ ) Ὁ 23, - ᾿ Ν Ψ ᾿ 

τὰ γ ὃπλ ἔχοντες ταῦτ" δπξὶ πάρεστι μὲν 
Τεῦχρος παρ᾽ ἡμῖν, τήνδ᾽ ἐπιστήμην ἔχων, 
ϑιλνς ΦῚ ΕΓΓΟΝ 3 .- , γ2 ων» ὍΝ 

εἰ ἔγω ϑ', ὃς οἶμαι σοῦ χαχιον οὐδὲν ἂν 

1044. πεφευγέναι νἱἱῦ ἄθη. 
ψῖο Οὐγ55. 1, 18 πεφυγμένος εν 
ἀέϑλων, Απιρ. 484 ἀλύξετον μό- 
ρου, νν6 11 β]οῖοῖ ἐλευϑερωϑῆναι. 
θ)71Ά᾽6 Βοαϊηραηρ 16 Π]. 6, ῶ84 ΠοΚίον 
νοῖ Ῥᾶρ]5: εἰ χεῖνόν γε ἴδοιμι 
χατελϑόντ᾽ ᾿Αἴδὸς εἴσω, Φαίην χε 
φροέν᾽ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκχλελαϑέσϑαι. 
Πὲν Κυκῖίορ θά. 9, 458: Κῦπηϊο 10ἢ 
ἄθη Οάγδβθιβ ΖΟυ ΒΟ θ θη, χὰσ' 
δέ χὶ ἐμὸν κῆρ Δωφήσειε χαχῶν, 
τά μοι οὐτιϑανὸς πόρεν Οὕτις. 
γε]. 1118. ΕἸ. 1489. 

1048. ἑνὸς κρ. λόγου, ξ6- 
Ὀϊοῖα πὰ} ρον οἴη γονῦί, 
ΨΟΙΠΔΡ᾽ ΠῸΓ ΠΟΙ οἷη Υοῦὶ Ζὰ 58ἃ- 
δθη, ἀἃ ἴον σὰ 0} 1 {6 Τηι158. 

1049θ.ὄ Υο 65 5010" 8ν ΝΜ ἃη- 
ΘΙ, 16 10} ΡΒΠ]. 1000 0 56- 
ΒΟ] ΔοΡὺ Πὰς, ἃ. ἢ. 5ἰδαιβκίαρον, 
ἄἀθηθη ἀϊθ διαν μα ρκοῖῦ ἀον ΜΙ] 
16 ἀ1Ρ]1οΙ νοι ννθοκο ἀρηᾶπρι, " 6- 
ἀανῖ, ἀὰ " 1η 1οἢ οἴη 501 } Ὁ Γ. 

ΥΕῚ, 8521. 199. Οάγδβουβ βοβϑαυΐ 
510}, Δυβαν ΚΠ] ]οἢ σὰ ρσόβίθῃθη: οὗ 
ἀδίχων χαὶ δολίων δεῖ, αἀὸν Ζυ- 
ΒΔΙΠΙΠΘΉΠ 8ηΡ. πη δροπηβαϊζ σΘ θη 
ἀἴο υἹομερο ΒοΖίθμηρ 465 τοιού- 
των ἃῃῃ!, πᾶιηΘη. Π10}}. 485. ΒΌΪΡΘπά6. 
- [)ὰ5 ΖοΡ ΓὉ]16ὴ 465 Ν  Γ865 ἴῃ φυγοὶ 
ΘΊ]θο 6 ἢ] θη οἱθθὲ ἀθν ϑαπίθηζ 
οἰννὰβ ΝΔΟΙ αν ΚΠ] ΟΠ ΘΓ 5 αηα Βομᾶγ- 
[6 "65, ν8]. 1009. 

1051. ὕδθον Τουκνοβ᾽ τοξοσύγνη 
Αἱ. 1120. 

1058. Οἀγϑ85. υἰϊμ πὶ θ6 1 θη Ρηᾶδ- 
Κοὴ Θά. 8, 219 οἷος δή μὲ Φιλο- 
κτήτης ἀπεχαίνυτο τόξῳ Δήμῳ ἐνὶ 
Τρώων, ὕτε τοξαζοίμεϑ᾽ ᾿Αχαιοί. 
-- Νὰ! πάρεστι μὲν Τεῦ- 
κρος δγνγανίοι ππὰπ πάρειμι δ᾽ 
ἐγώ. ϑιαιὶ ἀθβϑθὴ ν ἱρὰ ἐγώ τε 
Ἰοῖβθ δηκηῦρίοπα ρϑβοίχί, ὑν9 1} Τ'. 
ἀπὰ Οάγβ8. ὑπ|οὸ} οἴπθι (6510 }}}85- 
Ῥαηκία οὐνν ἅδε νγογάοη, νϑ]. 1190. 
1428 ἢ, ; 
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τούτων κρατύνειν, μηδ᾽ ἐπιϑύνειν χερί, ᾿ 
τί δῆτα σοῦ δεῖ; χαῖρε τὴν “ῆμνον πατῶν. 1060 
ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν. καὶ τάχ᾽ ἂν τὸ σὸν γέρας 
τιμὴν ἐμοὶ νείμειεν, ἣν σὲ χρῆν ἔχειν. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΣ. 

οἴμοι" τί δράσω δύσμορος; σὺ τοῖς ἐμιοῖς 
ὁπλοισι χκοσμηϑεὶς ἐν “4 ργείοις. φανεῖ; 

ΟΛΔῪΣΣΈΕΥΣ.: 

μή μ᾽ ἀντιφώνει μηδὲν, ὡς στείχοντα δή. 106 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως, οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι 
γενήσομαι πιροςφϑεγχτὸς, ἀλλ᾽ οὕτως ἄπει; 

! ΟΔΥΣΣΕῪΥΣ. 
χώρει σύ" μὴ πρόςλευσσε, γενναῖός περ ὧν, 
ἡμῶν δ αιρα μὴ τὴν τύχην διαφϑερεῖς. 

ἽΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 
ἢ καὶ πρὸς ὑμῶν ὧδ᾽ ἔρημος, ὦ ξένοι, 1010 

λειφϑήσομαι δὴ κοὺκ ἐποιχτερεῖτέ με; 
ΧΟΡΟΣ. 

Γ ῳ}) “ ᾿ [ε - ’ ἃ - ΟΙ ) ΌΝ 

ὃ ἐστὶν ἡμῶν ναυχράτωρ ὃ παῖς" ὃσ᾽ ἂν 
οὗτος λέγῃ σοι, ταῦτά σοι χὴμεῖς φαμέν. 

“ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
᾿᾿ , Ἁ τ "ὔ ἢ ,ὔ 

᾿χούσομαι μὲν ὡς ἔφυν οἴχτου πλέως 
Ν -φΦ39᾽ ο’ Α , 7 ᾿] , -“ 

σιρὸς τοῦδ᾽ “ὅμως δὲ μείνατ᾽, εἰ τούτῳ δοχεῖ, 1015 

1069. μη δέ δίατ! 465. π80}! οὐ- 
δέν ΘΡνν ἀρ θίθη οὐ δέ, νν6 1} 76π65 
Ἀ]05 Ζὰ χάχιον βοιόνι, μη δέν 
ΡῈ" ἴῃ ἀϊθὸ ϑρμηᾶγο ἀθ5 [πῆη.᾿ σ6- 
ποβθη δὶ, ψν 16 αν. πάν. 178 δρᾶν 
εὖ, καχῶς δ᾽ οὔ, μηδ᾽ ἐπιϑύνειν 
βίᾳ: -- χρατύνειν Β1ΘΡ ἐ"α Οέα}"8 
αγρομηι, δῖ Θά. 8, 215 εὐἱμὲν οἰδὰ 
τόξον ἐύΐξοον ἀμφαφάασϑαι. Δη- 
ἀθγ5 οθϑὴ 900. --- ἢὰ Θά. ννὸ}]} 
οἶ55, 55. 65 δΔιυΐ ῬὈΒΠοκΚίοι5. Ρον- 
500 ΘΡΘἢ 50 56 }} νὶ6 δι ἄθη Βο- 
δὅθη ΔπκοΙμπιΐ, 50 ἰδὲ πα ] οι Α]- 
165 ἴθθγο Ὠιοδαηρ. 

1061. Ζυϊο ζῇ βίδομοι Ο ἃ, ἄδη ΡΒ]], 
δα Γ, ἰμἀθη 6 Ρ' σὰ θθάθηκθοη βῖθ θυ, 4855 
Θ᾽ ἀαγοῦ βοὶπο ὙΥ  ιρογραηρ ἄθδιη νον- 
᾿ιασϑλθδίθη Εδὶπάθ ἀϊ6 ΕΓ βόηπρ, 
ἀ16 ἴππὶ 56 ]|05ὲ θοβομ θ ἄθη 56]. 

1008. γεν». περ ὦν, πιὰξ 00} 
ἀοῖη δ Ζ 65. ΜΌ]]θη. 

1014. οἴχτοῦυ πλέως, 6ἷη 
ἢ γ65  εἰΡ, ἀὰ κάρτα τοῦ φιλ- ᾿ 
οίχτιστον γυνή Αἱ. 580. 

1075. πρὸς τοῦδε, νοι ϑοίϊοη 
465 Οάγδδοιϑ; τούτῳ, ἄδπὶ Ρἢ]],, 
6 ΠΠ ΘΙ" πηϊ ΖΘ 6 ἢ 5168 αἴομι δη - 
50} 16 556 η Κᾶπη. 

1ὅ Ἐ 
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, ΡΉΡΨΥ Ἀ 9. Ὁ πῶ έν 8. 4 . ᾿ 
χοοόνον τοσοῦυτοῦ, εἰς ὁσον τὰ τ ξκ νεὼς ἕ 

᾿ στείλωσι ναῦται καὶ ϑεοῖς εὐξώμεϑα. 
οὗτο Ἅ.; δ ἊΝ ’ σ 2 “ λ ; 

χούτορ, τὰχ ἀνρφρθονησῖν ἂν σου ἀβοι 
- Ν τ 

λῴω τιν᾽ ἡμῖν. νὼ. μὲν οὖν ὁρμώμεϑον, 
1080 ὑμεῖς δ᾽, ὅταν καλῶμεν, δὁρμᾶσϑαι ταχεῖς. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

Στροφὴ ά. 

Ὦ χοίλας πέτρας γύαλον 

2 

ὦμοι μοί μοι. 
5 , Ἵὕ 
ὦ πληρέστατον αὐλιον 

ν᾿ Ν -- Ω }] 2 2) »Υ Σ᾽ ’ 
ο ϑερμὸν χαὶ παγετῶδες, ὡς σ᾽ οὔκ ἔμελλον ἀρ΄, ὦ τάλας, 

1086 λείψειν οὐδέποτ᾽, ἀλλά μοι χαὶ ϑνήσκχοντι συνοίσει. 

λύ - γ. - , β.. «5 ΕῚ ν φῸ Ψ 
ὑπας τᾶς ἀπ ἐμοῦ τάλαν, τίπτ αὖ μοι τὸ χα ἡμαρ 

1090 ἔσται; τοῦ ποτε. τεύξομαι 
σιτονόμου μέλεος πόϑεν ἐλπίδος; ᾿ 
εἰϑ᾽ αἰϑέρος ἄνω 

πτωχάδες ὀξυτόνου διὰ πνεύματος { 
ε' 2 Ν Ῥ ς 

ἕλοιεν. οὐ γὰρ ἴσχω. 

1010. τὰ ἐκ νεώς, νγὰ5 ϑ8εῖ- 
ἴδη5 ἀθ5. 0} {9 Ζὺν ΒΠΡΙ ρο ογῦ, 
ἀὰ ννῖν [ουιρ δἰπα. ἘΠ. 1070 τὰ 
μὲν ἐκ δόμων νοσεῖ. 

1019. 6 εν ἀϊθ οῦβία Ῥϑυβοὴ 485 
θυ 115 δρμώμεϑον πὰ ΕἸ. 980 λε- 
λείμμεϑον. 

1080. δρμᾶσϑ' αι προ αι ν 150}, 
ψῖο ὅ7. 1411. 

1081--12171. Κοιιιοϑ. ῬμΠοΚιοὶ 
ῬοκΙαρὶ βοῖπθ 7οῖχζί ἀόρρδὶῦ οἰθπὰθ 
756. 8. ἀ ννοπᾶβρι δ΄ δίῃ. ζιι- 
οΙδὺ ἂη 5616 βοίγθι6 ΚΒ ]βιόμ! 6, 1 
ὙΘΙΟΙ ΘΙ 6 πὰ 8Ὲ6]} ννῸ]}}} δοὶπ ψπ 
θθπ ὁπάθπ ννοράθ. θδραιῇ βϑάθηκί 
ΟΡ ἀδθ5. ἀυγοῖ ἄθη Βόροπ ἫΝ Θηΐ- 
Ζοβθηθη ΓΘ ΡΘΗΒΙΠΈΘΡ ΠΑ] 15., ἀπά 50 
γοὴ 4]|1|6η δοίίθη θοάρἃηρί, νυ ἀμϑοιϊ 61" 
ἴῃ 4116 Τ{τὸ Του σ ΡΠ Ὁ Ζὰ ννοράθη. 

1082. ῬΆΙ]. ποθὺ πῖον ἀὰ5 Ρααβ 6 
ἀον 10. νοῦ Οάγβ5. δοργθβθπθη 
ατοίιο, ϊιχο υπὰ ΕἸ5κἄ]ϊ6, ΠΟΥ ΟΓ, 
γε]. 291 Π΄. 1456 Π΄. 

1080. 6] 51 ᾿π Τοάρ νἰγϑῖ 

ἀπ, ἀϊθ ἀπ 4]]6ῖη ΜΗ ]οΙ ἃ ̓ ρονν μι υϑῖ, 
ἀᾶὰ5 ΙΟἢ Β6ὶ Μϑηβοιθη πἰομξ Ππηάα, 
65 ἰΐ ΠΡ δΔυβπα] θη ἀπά 
11} ΘΙ δύο θπ, νϑ]. 1453. 

1089. τέπτ᾽ 5ἰαἰϊ τέ ποτ᾽ ἴοτ- 
ἄθν! ἀϊθ Β8515 465 αἸγκοπδιιβ; ἀϊ6 
ΕΌσὰ πο Α650}. Αρᾶπι. 97, ἀϊδ 
Βεάφαϊαπρ' 04 ὅδ ΕΣ 414 τίπτ' 
ἕτε μεῖζον ἑνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔρ- 
γον; --- αὖ, ἰπδοίδρῃ δ᾽" ἷπ βθὶπ 
Γράμογοϑ ΕἸθπα Ζυν ο Κρ βο ]θαάονῖ 
ψρὰ, νϑῦρὶ. 952. -- Σ ὃὸ κα τ᾽ 
ἥμαρ, υἱοίτια φιοεξαἀϊαηιιδ. 

1091. εν". τοῦ ποτε (καὶ) πό- 
ϑὲν τεύξ. σιτ. ἐλπίδος πὰ νϑγρὶ. 
πν ἀεν Ὠορρο!ταρο ΑἹ. 1188. 

1092. Ὀΐϊ6 σίτον. ἐλπίς δὐϊπηθγι 
δὴ αἴθ ΠΙ5Π6" οὐ]θρίθη γῦροὶ, ἀϊδ 
Παυρίπδιραπρ ἀθ5 ῬΠΠ., 5. 288 Γ. 
θυχγοῖ ἄθη Βορθη ββοιγθοκὶ, ἢδι- 
ἴδῃ 816 βοῃθιι 510}. νον ῬΙΠΠΟΚΙ. Ζαὰ 
Βογροα βοϑαοι!, ἄα!ο π τω καὶ ἅ- 
δὲς (τὰ Αἱ. 140) ἱπ ρα Ποἱρ 6116 
Κιαΐι αἱ πρὶν πτώσσουσαι, νοζὰ 
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Ἂ ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ β΄. 

σύ τοι, σύ τοι κατηξίωσας, ἀρ 
ὦ βαρύποτμ᾽, οὐκ ἄλλοϑεν 
2 ’ “- 

ἔχει τύχᾳ τᾷδ᾽ ἀπὸ μείζονος, 
Ἔ ΄-- 

εὐτέ γε παρὸν φρονῆσαι 

1095 

λωΐονος δαίμονος εἵλου τὸ κάκιον αἰνεῖν. 

ΦΙΛΟΚΤΗῊΉΤΗΣ. 

᾿Αντιστροφὴ ά. 
Σ 

ὦ τλάμων, τλάμων ἀρ᾽ ἐγὼ 1102 

χαὶ μόχϑῳ λωβατὸς, ὃς ἤδη μετ᾽ οὐδενὸς ὕστερον 

οἷπ ποπιθη σμὀςίαηέ., ννῖο ὄρνιϑες, 
πέλειαν ἃυ8 ἄδθιη Ζυ5ΔΙηΠΊ6 ἢ Δ 
510} οὐρᾶηζί, Βοὶ βθῖπθ 6 Ζι ὉΠ 
Ηὰ]Ποβίρκοῖν ἀγᾶηρὶ δῖοι}. ἄθπι ΡΠ]. 
ἀλθοιὶ ἀθνΡ ἀοάδηκα πδιύγ! ἢ δαυΐ, 
ἀδ85 6 νοπ ἄδθη Κιπάργη ἀν 1,16 
[ογἰρσορρθη ννολ θη τηδο δ, ὑ1] 50 
805 ἀ6ν Υ 61} σὰ Κοιημθη, νϑ]. ΑἹ. 
1192. Τγδοι. 959. Εἰ ἀθπ ΝΥ ἀπ 50} 
γῬᾶβϑῦ “00. ἀδν ἀβρου! οἴου (οη]. 
ἕλωσέ μ᾽ εἷομν (Κνυῦρεν αν. 54, 2. 
Δ. 4) υππὰ [οἷν Βα) Ὲ 4655}}4}} ἕλοιεν 
δοϑβοίχζι, ἀὰ πδοὶϊ ΕἸ π[ἄριηρ ἀ65 δηΐς- 
νι] ομθα μὐ νοι ΜΟΊ ΚοΡη δοᾶη- 
ἀογν σὰ βθῖη ϑβομϑίη!. θη Ορὶ. 6κι- 
γἤθη!υ οὐθπθίη ἀθι" δ] ] 55. ἀ6Ρ Αη- 
υἰδίγρορο 1118 ἰδοίμαν δέ νιν ἢ, 
δίπη: Μὸομ δ η ἃ ΟἿ ἢ 510} Ὦ ὁ ΟἿ. 
ἴπ ἄρῃ ἀϑύδποι ου πορδπᾶ ἀϊ6" 
"15 ἀα!νῖη σοι ὕπο σ θη Υ ὅ- 
861 ἀστοῖ ἀϊὸ (ἴῃ ΒΌΪΡ6 465 Γὰ- 
βοιοὴ ΕἸ.ρ65) Ιδυϊδδυϑοπάθη 
Τι Γλὸ 0}} [οὐ ρα δ π: ἀ δ ππ 
ηἰοι τ 6 ἢν ΘΓ ΤΟ ἸΒ Π ΘΗ. 
«Ἠογᾶππ, ὙνΘΙΟΠ ΠΟ Υ οἰπθη ἀθν ὅ6- 
ΘΟΠΒΙΡΟΡΙῸ δοθηᾶϊ ΘηἰΒρυ ΘΟ πάθη 
Το πὰ οἷπθ Δι ΚΙ1Ο} 16 
ΒοΖοὶομπη ἀον νῦρο] νογϊαηρΐ, 
0! ᾶριὶ φυϊοὶζὶ νοῦ: ἐλπίδος, ὅϑ 
αὑταί γ᾽ ἄνω 1 πτωχάδες ὁξ. ὁ. 
πν. [ ἐλῶσ᾽ ; ἔτ᾽ οὐ γὰρ ἴσχω. 
Εὔν εἴϑ' νὔγάο αἵ δ᾽ οἰπδπ βαΐθη 
δ΄ηη δ6 θη: νου ]αηρίο ἀὰ5 Μοίρυμῃ 
ἀυγομαυβ οἷπα Κἄγζθ, 580 ἄγ ϑ᾽ 
4ὰ 560 ῃγ θη.) 

1095 ἢ ῬἢΠ]. Παῦ 65 510 βϑὶ "ϑὲ 
ΖυΖ ΒΟ ΓΘ θοη, ἀα55 Θ᾽ ἴῃ ποοὴ 
δρύβϑογο ΝΟ βογαϊποπ, ἀἃ 65 ἱπ 
δθίηθ ὟΥ 8}] ρβϑϑιθ!ῖ γᾶ, 510} [ᾧν 

εἰρη θΟΘΒΟΡῸ5 [,.005 Ζὰ Θηἰβο ο άθῃ 
ὑπ χεἰΐ πδοῖ Το] Ζὰ ρβθ! θη. --- 
ΠὲΡ ΟἸοΡ, ἀθϑϑθὴῦ νοὴ Ρ.}]. βὰ 
πΐοιῦ θαοιίοίο Δυγοάθη ἄσγοὶ 1078 
ἴ, οἰηρϑιοἶϊοὶ βἰπά, πο ποῦ ἰπι- 
106}, ΡΙ"]. ννογάθ 516} δἷηθβ Β65- 
567 ᾿Θβ᾽ΠΠ6η. 

1090, ἄλλοϑεν νὶρά ἄυγΓοῖ 
ἀπὸ' μείζ. οΥκΙᾶνι, νοῦ ϑοίϊθη 
οἴμθ5 ΜΟΙ ρ ΘΓ, ἀ6} ἀϊ ἢ Ραζνναη- 
σ6η πᾶϊι6, Π16 ΗΠΘΡΒ 6] ἢ ρ 5 ν ΡΒ ΟΠ 6 
ἀθν σου ἁϊιθιθη Μο μαθοπη Κοὶπθ 
Ῥγολαθᾶϊ. ΠΙπάογῇ ἃ τύχα ἀδ᾽. 

1099. ει». εὖτέ γε εἵλου το 
χάχιον αἰνεῖν λωΐονος δαίμ., πα- 
ρὸν φρονῆσαι, ομηι [6676 5667. 
1)6ν θη. λω. δαίμ. (νρ]. 1018 1.) 
πᾶπρι ἃ" νοῦ ἄθιη ἰπ αἱρεῖσϑαι 116- 
δοπάθη οοιμιρᾶγαϊνοη ΒΟΡΤΪ6. (16 
Βάσμον τοῦ πλέονος ὅδ. εἵλου τὸ 
χάχιον ἑλεῖν, νον Ὠίπάον τὸ 
χ. ἀντί, 6] Π 65 δἰπῖρο Μἃ]6 πδ0}}- 
σοβοίζί δίοῖ Πηάοί.) 

1102 ἢ. ΟἾπο Βεϊβίαπα ἀπά οἷηθ 
χηθίηθη Βορθη νγοράθ θ᾿, νοπὶ Θά. 
50ῃη 46 ΒΟ ΤΌ θη, ππ] ΚΟΙΠΠΙΘΗ : τη ὖδ6 
6 β᾽θῖοῖ Ἰᾶπρα πιθῖηθ Ουδίθη 61"- 
ἰγάρθη τη β86η 

1104{ ἤδη ὕστερον εἰς 
οπίσω τὺν ϑιοίβογαηρ ἀ65. ρεἰηϊς 

1100 
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1τ10ὅ ἀνδρῶν εἰςοπιίσω τάλας ναίων ἐνθάδ᾽ ὀλοῦμαι, 
αἰαῖ, αἰαὶ, 

3 Ν ΒῚ Ι 

θ᾽ φορβὰν ὅ:ε τερορφ δρῶν, 

ἴσχων" ἀλλά μοι ἄσχοπα 
1110 οὔ, πτανῶν ἀπ ἐμῶν ὅπλων κραταιαῖς μετὰ χερσὶν 

χρυτιτά τ᾽ ἔπη δολερᾶς ὑπέδυ φρενός" 
ἰδοίμαν δέ γιν, ̓ 
τὸν τάδε μησάμενον, τὸν ἴσον χρόνον 

18 ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας. 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

πότμος, πότμος σε δαιμόνων τάδ᾽, 
οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ' ὑπὸ 
χειρὸς ἐμᾶς. στυγερὰν ἔχε 

1120 δύρπτοτμον ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις. 
ῇ ἈΝ 5 Ν - ι(}ὃὕψΨ Ν ’) ΡΣ Ἢ, 

χαὶ γὰρ ἐμοὲ τοῦτο μέλει, μὴ φιλότητ᾽ ἀπωσήῆ. 

δοπάθῃ (ἀδάδηκθης δομάαξι, νἷΘ 
1199. 952. - ἀξτ᾿ δυό. ΔῪΞ 
δρῶν πἰῦ Κοίποιι δαῖ ἀδγ 
Ἄν εἷι, νρῖ. 110. 692. 

1108. οὔ πὶ ΕΠ Πο5 νυ θά θυ] ] 0, 
νὶθ ΑἹ. 970. 0. (. ὅ89. Ναοϊι ἀον 
δον μη] θὰ [.ἃ. οὐ πτανῶν --- 
ἔσχων (πᾶι!. φορβάν) νιὔγᾶο τ ν]1- 
50 θη. (6 ΒΟΠΒΙΠΟΡ ἴῃ ἀΐϊθ ΠΟΙ]6 
δοίραροποη πη ἀον" ἀυγοῖ ἄθη Βο- 
Βθη βεννοππθηθη φορβά οἷπ πἴοὶι 
γνορμβαηάθποιν [Ππἰο νοι θά δΘΙΠΔ ΜΙ. 
Ααοὶ ΒΠ846ὺ προςῳ. υπὰ ἴσχων 
φορβάν Κοίπθη γ]οΙἰβ θη ἀδροηβαίζΖ. 
Ζὰ ἀπ ἐ ὅλων ἰδ κρατ. 
μετὰ χ. ἴσχων (τὰ ἐμὰ ὅπλα) 
ἀμη]10}} ΠἸηΖιβ 5οιΖί, νἷο ὅὅ λέγων 
1 λόγοισιν. τς ἄσκοπα, ἀπρος- 
δόχητα, ἃ οὐκ ἣν προσχέψασϑαι, 
δ 

ΤῊΣ, ὑπέδυ (ν 6 }Ὲ}. 1007) πιι 
Ὠαι., νν6}} ὑπ. μοι φρένας βδοάδοβι 
ἱρὰ, ν ἴθ εἰρέρχεταί μοι δέος, 
φόβος, ἔρις, εἰςέβη μοι οἶχτος τι. 
ἀξ]. δοδᾶρὶ ψρά. 

1113. Ν͵΄ε!. 191 δ΄. 1048 α. ἅϊη- 

Π 6 Υ ἄπβοιο Τδοῖ. 1037 ἴ. ΑΘ 56}. 
6ΟΙο. 2658. Εν. Μοά. 164. 

1110: ον ΟἼἸιον τνοῖϑὶ ἀ16 Βε- 
ΒΟ υ]ἀϊραης ἀθν δολερὰ φρήν τὰ- 
γτῦοκ, ἀὰ 65 50} 10 585} 50 Ππ πη πη κα 
56], ἀαϑξ ῬΗΠ]. 50 1646. ΥῈ. 192 ἢ. 
πότμος σε τάδε πᾷϑμ]οει ἔσχε, 
οοηβίλανῦ. πᾶ ἄθπι ϑίηπθ σπ. σε 
ἐποίησε τάδε, “δα ἤομι. τέ σε 

.χρεώ; 

1117. ποηια 6, φιῖὶ {γι πς 76- 
γ47γ, δἰαΐιε 65, ννὶ8 γε οἵϊῃ ἴπὶ συν οὶ- 
ἴδῃ αἸΙο 46 ἀὰ5 Ῥνοῆ. δι, νρὶ. Ζζὰ 
0. ἢ. 1102. 

1120. Ιομ το ἀοίηοπ ΕἸῸο ἢ 
(1119) οδθηὴ ἀπάρθιθθ, πίοιὺ ρ6- 
δ6η Θάγβ55. ἀπά ῃπη5. ἀπ "θϑιυπμπην 6 
Απάορο ἀἄθηκὶ ἄορ πον 80 ψυϑηὶς 
6 δ :,, ἀἃ5. τπᾶρϑῦ ἀὰ Απάρυπ 
Δα Π46η, ἀδπδοῖ πιιι5δὲ ἀὰι Αη- 
Ἃ6Γ6 ἤναρθη {5 5. νὼ 

1121. Ιοὰ οὐΐππορα ἀἴοῖ ἀδγδπ, 
Ὑν 61} ἴο, ΓἕΡ ἀθῖη Βοβίθϑ θθβοῦ δὶ, 
νυ ὔηβοιο, ἀαθ5 ἀκ 416. βοβοίθπο 
ἘΤΘαπ ΠΟ Καὶῦ ποῦ νου οι" Παπά 
νγοϊβοϑί. : 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

Στροφὴ γ΄. 

οἴμοι μοι, καί που πολιᾶς" 
πόντου ϑινὸς ἐφήμενος, 
γελᾷ μου, χερὶ πάλλων 

τὰν ἐμὰν μελέου τροφᾶν, 
Α 2 , ΡῚ Ὶ ’ 

τὰν οὐδεῖις ποτ ἐβαστασεν. 
1 Π] 5 Π 
ὦ «τόξον φίλον, ὦ φίλων 
χειρῶν ἐχβεβιασμένον, 

1128 

1120 

ΕῚ 3 Ν ς΄»ν , », 4 

ἢ που ἑλεινὸν ὁρᾷς, φρένας εἰ τινὰς 1180 
ἔχεις, τὸν Ἡράχλειον 
Ρ ξς», 
ἄρϑμιον ὡδὲ σοι 
οὐκ ἔτι χρησόμενον τὸ μεϑύστερον 
Ὁ". ἔτ᾽, ἀλλ᾽ ἐν μεταλλαγᾷ 
ὐἰπυρὴ πόνων ἀνδρὸς ἐρέσσει, 1180 

ὁρῶν μὲν αἰσχρὰς ἀπάτας, στυγνόν τε φῶτ᾽ ἐχϑοδοττόν, 
»)»»» 5» ΤῊ ΜῚ ,ὴ πὶ δ κ΄ ΛΔ Τα οεῖν 2 

μυριὶ ἀπ αἰσχρῶν ἀνατέλλονϑ', οσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν κακ ἐμήσατ᾽ ἘΞ, 

1128 ΄. ῬΠ]., δυΐ ἄθη ΟΠ πἰομὶ 
δομιθηά, πιὰ] ἴοι Ὑν ΘΙΠΟΡ ἃ08, νν 16 
Ἴοιχὶ Θά. -- ἄθιὴ ἰπ 8685 ΝΘορίο!. 
ἄθὰ Βορθη πίοιῦ ἃ ρδιγθίθα παιίθ 
- ΟΠ] βοίηθη Βορθη "ειαδίθ, Εν, 
(ὍΡ ἀὰς5. πδιημθηϊοθο Ε]θπὰ ἄρον ἴῃ π 
θουγδοιῦ Πᾶ}06. 

1124. Ναοι Ἠοπιοῦρβ ϑῖν ἐφ᾽ 
ἁλὸς πολιῆς ΟΡ ΡΟ 6 πιδη πολιοῦ 
πόντου, ΑΡὸῦ πόντου ϑινός Β1146ἱ 
οἰπθη ΒΟΡΡΙ, ψόζὰ ἀᾶπη πολιᾶς 
ἰγῖιι, νυν ΐϊθ λεύκισιποι Καδμείων 
ἀγυιαΐ, γραῖαν ὄσσων πηγαί, λευ- 
χοπήχεις χτύποι γερῶν α. ἃ. Πον 
ἄδθη. πδηρὶ ἃ" νοῃ ποῦ. 

1120. γελᾷ, νν6 1] β]δθιοι κατα- 
γελᾷ, τὰῖϊ θη. νουρθαπάθη. 

1120. τροῳφ ἄν, γνΕ]. 931. 1282. 
1180. τινας, τ εἴ ποῦ φρ. 

ἔχει, ΑΙ. 1250. 

1132. ἄρϑμιον, φίλον, νεἷθ 
ῬΠΠ]. οοτιος Αἰοίάαο ϑθηθο. Ηθγο. 
Οοὺ. 1717. δ8ο ΠοΡριημᾶπη ηδοῖι ἄθῃ 
ΒΟ] θη τὸν Ἡ ρακχλέους διάδοχον. 
Ὁ 16 οοἀά. ἄϑλιον, Βίπάον ξύννομον. 

1133, ἔτ᾽ ποροϑὴ οὐκέτι ἃποῖι 
ΡΙπά. Νεβιι. 9, ΑἹ οὐχέτ᾽ ἔστι 
πόρσω ϑνατὸν ἔτι σχοπιᾶς ἐφά- 
ψασϑαι. ΝΕ]. 1108. 

1184. 7 6) »5αγ156 ἵἴπι ροϑδδοδδίογιθ 
αἰΐμι8 φμθηὶ ἡιθοιπι οοπιπιμίαϑεϊ, 
αοηιίγ. --- πολυ ἤχανος ψ 6 
ΑΙ. 964 πολύτλας ἀνήρ. - 

1186θ.ὡ. ὲὸῦ Βορθῃ 516} ψ0}} 
50 Πηνἅ ΠΙοθπ ΤΡὰρ ἀπά ἄθη νοῦ- 
Παβϑίθη Εδιηά, (6 ὉΠΘΙΠΘ551|10Π 65 
ΕἸομα πορνουτα Ὁ 05 ἄθη βοϊᾶπά- 
Πομθη Πίηρθπ, ἀΐθ δ. δθβεδη ΡΠ]. 
ΘΡβοπηθη ἰᾶϊ. Ὠΐὸ μυρία καχά 
δθ θη δι ἀθπ ἴῃ ΕῸ]Ρ 6. 465 ἤθιιθη 
Βοίρ5. ἀορρθοὶι ἀπο Γαρ Ποία Ζυ- 
διδηά 4ἀδ5 ΡΙ]]., 5. 1101. 060ὲὉ 
ὁρῶν μέν. . .. στυγνόν τε τὰ 
1050... Αἄὕὰ Επάθ Πᾶθθπ ἀϊδ Ομ 6] θα 
ἐμήσατ᾽ Ὀδυσσεύς, εοἷπ ΟἸοββθπι. 
1)85 νου ἀρᾶηριο ΟΜ ΒΒΎΨΟΡῚ Πιδ δ᾽ 
ἄλγη οὐον ἔργα, ἀνήρ οὐδν αὐτός, 
ὠ Ζεῦ οὐθν ὦ ϑεοί (5οιθν θοὸν 
ποι ἐμήσατο Ζεύς) σονγόβθη βοίῃ. 
μὰ Ἰοἰχίθρῃ Ε4116 νυῦγἀθ Ζοθιβ οαδΡ 
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ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ δ΄. 

2 ’ Α ᾿ .Ὶ 

εἰπόντος δὲ, μὴ φϑονερὰν 
Δ» ὦ , 2 ’ 

ἐξῶσαι γλώσσας ὀδύναν. 
- ) ἡ 2 Ν “-- 

χεῖνος δ᾽ εἷς ἀπὸ πολλῶν 

ταχϑεὶς τῶνδ᾽ ἐφημοσύνᾳ 

γ - 1140 ἀνδρός τοι, τὸ μὲν εὖ δίχαιον εἰπεῖν, 

145 κοινὰν ἤνυσεν ἐς φίλους ἀρωγάν. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

᾿ΑἈντιστροφὴ γ΄. 
Ὗ Ἁ -“ - 2 

ὠ πταναῖὶ ϑῆραι χαροπῶν τ 

ἔϑνη ϑηρῶν, οὺς δδ᾽ ἔχει 
χῶρος οὐρεσιβώτας, 
φυγᾷ μ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων 

Ἰδ0πελᾶτ᾽ " οὐ γὰρ ἔχω χεροῖν 

ἀϊο αδίίον σὰ Ζευρθη ἀ65 {ΠπγΘ ἢ 5 
δηρογυοη, νν]6 Ὁ. Ἐ. 1198. 

1140 {{ϑ, Ιπάθι ἀθν ποῦ ἄθπη νοι 
ῬὨΠ]. ϑοιννον βου] ἀϊρίθη Ὁ ἀγ85. 
ἀδάυγΓοῖ σϑο ΟΡ ρ 6 ἢ. ὙΝ}}], ἀδ 55 Θ᾽ 
'π ΑὐΓίγαρο. ἀθν" (ἀοϑδιπ ποῖ οἷη 
[ἂν ἀὰ8 βοιηθῖπθὸ Βοϑίθ ηὐ 2} 10 ῃ08 
ΓΚ ἀυβροίγὶ μὰ})6, 5. 6, Ἰοῖϊοὶ 
6." ἀϊθϑὸβ ἀυγοι ἀϊδ 4] οῖπο ϑθη- 
ἴθηζ οἷπ: ,, " 65 (γδοκοιη) Μαη- 
Π685 515, 4685 ΝΟ] (Α116ν, ἀ16 
κοινὰ ἐς φίλους ἀρωγά) ξεν οοδὲ 
2 ποηπθη πὰ ννοπη 61" 850 
τππαὶ (ἀ. ἢ. απ ἀΔ}061}) πίσι ὃ πο ]- 
ἀἸ οι  οὴ ΒΟ ΘΓ Δι152050 8- 
56, ἃ. ἃ. υηὰ ννοπὴ 6] ἀον ὙΥ 4} 
ἀον Μ|016] οὐδοῦ Ῥογβοηθη ἢ Οἴνν ἃ 8 
ἴσοις σϑομν ἰδ, ποις δι βοι. χὰ 
ΚΙαρθη πη Ζὰ 5ο πᾶ δὴ, τὶ ΡΒ]]. 
Θθθη βϑίῃδη ῃδιίίθ. --- (ὅδ. δυΐρο- 
ἴαϑϑι, Καπη ἀϊθ  α]ς. "6 ] θη πνϑν- 
ἄδθη, οὔννο! ἀθι" ΔΝ 50} ]ὰρ ἃ. Ε', 
α. Αγπάϊβ: τὰ μὲν ἔνδιχ᾽ αἰὲν 
εἰπεῖν (υἱγὲ 65 ἐ υθλα φιίάθηι δθηι- 
»}Ὀθ» αἴοθγ8, δϑ “δὲ αϊωο)ὶέ, πον 
αοορϑεηι οἰ μηδ {γρίέαθ υἱγηιδ; 
νβὶ]. 0. Ἀ. 1168 μὴ λέγων γε τοῦν- 
δικον. Εν. ΤΡο. 9710 μὴ λέγου- 

σαν ἔνδυκα) νὶ6] ΓἕΡ 5ἰοῃ Βαϊ. Ὠίη- 
ἀον τὸ μὲν ἕν δ., Αχὶ τὸ μὲν οὗ 
δι, πᾶμῃ!]. ὅν.) 

1144. κεῖνος, Οάγϑθϑθουδ; τ ὦ »- 
ὅδε, τῶν πολλῶν, ἀδν ΔΟΙΙδ γῸΓ 
ΤΓο]ἃ. 

1408, γὸρθὶ υπὰ ΥΥΠ4 Κῦπηρη 
7εἴχι ἀρ πἀθγ Ὁ ΠΡ ΚοΟπηθη: ἃ 
10} νΘΡΒΙΏΡΟΓ Πη55, 50 ἀϊνίδη 
δῖ6. θᾶ] 4 ἂῃ τῃηθίηθηι Κῦγρθν. 5160} 
γἄομθη [ἅν πηοῖὶπθ ἔγάμογοα Νδοὶ- 
5.6 Πὰησοη. ὙρΊ, 958 Π᾽, 

1141. ἔϑνη ϑηρῶν, Δι. 8343 
Π, δαθοία ἤδγ"αγηηι Τμαον οί. 

1149ὃ.Ό. Το χζὲ μνονάθὶ [Ὁ 
ἰοῦ πΘ ἢ 50 θὰ νοπ ποὶ- 
Π6Ρ Ηδ]16 πΐηνν 6 ρ ΓΠ ομ το πά 
11" πᾶμβθη. Ὠυγοὸῖ ΕἸΡΙ ἢν ηρ 
βου Ζιρι, 
Νᾷᾶπο ἀθν" Ηδἢ]6 σοιιίθάθη, νγᾶγδη 
ΡῈ δυΐ 6} ΕἼ ΟΙς ἄθι ἴηι γ6Γ- 
ϑίθοκ Ἰδιθυπάθη ΡἘ]]. οἷν ἴῃ ἀΐδ 
Ἠδηάο οϑ[Ἅ]]6η. ἢθν ἀθο. Ρδὶ σπε- 
λάζειν ἰδὲ ἀυνοῖ Ὁ. (. 1060 ἀυοὶ 
ἂν ΒόρΒο ΚΙ]. σοϑιοπογι. ὅ0η5,, Κῦπηϊθ 
Ἰεΐοηι μοὐκέτι, ἀἁ. ἢ. μοι οὐχ., 86- 
50} 16 θη νγοράθη, 

Βαιϊίθη αἷθ Τηΐοα ἀϊθ 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

τὰν πρόσϑεν βελέων ἀλκάν, 
Σ Ἷ Ἀν Ὁ {γ'.. - 

α δύστανος ἐγὼ τανῦν, 

2398 

ἀλλ᾽ ἀνέδην ὅδε χῶρος ἐρύχεται, 
τὸ ΒΡ ον ς » 

οὐχ ξτι φοβητὸς ὑμῖν. 
ἕρπτετε, νῦν χαλὸν 
ἀντίφονον χορέσαι στόμα πρὸς χάριν 
ἐμᾶς σαρχὸς αἰόλας. 
ἀπὸ γὰρ βίον αὐτίχα λείψω. 

γα; . 2» , , ξῳ» »9 » , πόϑεν γὰρ ἔσται βιοτά; τίς ὧδ᾽ ἐν αὔραις τρέφεται, 
μηχέτι μηδενὸς χρατύνων ὅσα πέμπει βιόδωρος αἶα; 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Ἀντιστροφὴ δ΄. 

πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον, πέλασσον, 
2 ;ὔ ’ ’ 

εὐνοίᾳ πᾶσᾳ σπιελαταν" 
Ἁ ΄“-- Ἵ » 

ἀλλὰ γνῶϑ᾽, εὖ γνῶϑ᾽ ὅτι σόν, 
- ’ 2 ᾿) ,' 

χῆρα τἀν ἀποφεύγειν. 
οἰχτρὰ γὰρ βόσχειν, ἀδαὴς δ᾽ 
2 , 2 « - 

ἔχειν μυρίον ἀχϑος, ὁ ξυνοιχεῖ. 

1151. ὕθθον ἄθη ϑροπάθυβ. ἀλ- 
κἄν τὰ 1106. Ηογιμᾶηη ἀχμάν. 

1153. 1, ἃ55ὶρ νὶγὰ ἀϊθ86 
ἀοροπὰ οὐοἢ ρον θῆγί, [ἢν 
δοῖά πἰομῦ οθροπ τπθ ἢ} νογ πάθον 
ΒΙΘΡΙΘΙ Ζὰ Κοιπμθη. ΘΠ Ή]1ΟΣ ἀ85 ἰαἰ. 
ἀεοΐδηάοθγρα, ργοϊιθο7)6, οὶ ΗοΡ. 
αν. 1, 21, 4 υοροομηαάμηι βαο- 
οἰπεπι δα βεἴη615 »γολῖθοίο γα. 

1157. αἰόλα, 65; πιογϑδὲ υἱγι- 
ἰορέϊα πα οι ἰῖ5 ἐπ 675 ἐΐη 0 ἔα, 

1100. ἐν αὔραις τρ., 56 1πὸ 
Νδιγαπρ πα ἀθη ὃ ἔζοη [Ἰη- 
ἀδπ, νοη ἀθν" [μυ ἸΘ θη. 

1102. [1,οἰχὶδ ΠΟΡΖ] ΟΝ οἰπάνη- 
δοπάθ Μαμπυηρ ἀθ5 ΟΠον5, δηκηΐ- 
Ρίοπά ἂμ ἀΐθὸ νϑῦξνν οἰ ΠαηρΞν  ]θα 
Ὑνογῖθ ἀθ5 Ρμ1]. 1159 [Ὁ , τὶ αο- 
ΒΟ Ζὰ βΌθοη, ἀἂ ο΄" ἃ..556 1} ἀ6᾽ 
Ὑγυπάθ πίοι! ποῖ ἤθὰθ6 ἃυ}8 ἦ6Πὶ 
Μδηροὶ ἀδβ Βορθηβ δπίβρυϊηροπάθ 
Πμοϊάθπ χορ θ ογρι άρθη Κὔηπθη. -- 
ἐμοὶ τῷ ξένῳ μετ᾽ εὐνοίας πρόςελϑε. 
500]. ̓ Ρυγοι ἀϊ6 Ζ αι ΜΝ ΠΟΙ] ΠΕ: 
εὐνοίᾳ πάσᾳ πελάταν (ανιᾶπρὶᾳ 

νου σέβει) πέλασσον (πᾶπιο} 
εὐνοίᾳ) 5011 ἀὰ5 νον μα! η55. δ βθη- 
βϑι βοὴ Εἰ ίρσορ η ΚΟΙΠΙΠΘὴ5 ἃ556- 
ἀρύοκι. σνογάθα. νβὶ. 608, φιλεῖν 
φιλοῦντα. --- εὐνοίᾳ πάσᾳ,νιϊι 
Δ1|16 ἢ πὺξ ΠΠ ἢ θα Δ ον οἹ- 
16π, νυνὶ πῆσ εἰρήνη, σιωπή, 
ἀνάγκη τι Ἰιυδοιβιθ, υ[θἴ5ι8. 

1105. ἀλλ ί, νοὶ ἀλ᾿ηρ] Ομ 6" Ααΐ- 
[ΟΡ ουαηδ : ν ΟΠ ] 8, ΓΡΊΒΟΝ δὰ, 
ϑαννν διε! ΟΝ], 4855 65 ἀ6]1η6 
ΡΙΠΙΙΟΙΝ 50, ἀ1 6 567 κῆρ (42) 
2 δα Ε] ἐ6}ν 6. σόν [Ἂν σοί 
ὈΙπάον ἢ, ἀὰ ἀποφεύγειν 5οηϑ8ὲ πίομὲ 
Ζὰ σΟηΒ ΓΘ 15. Ὠοοἢ “κάμη ἀδἃ5 
νοη οἰπθὴὶ 80.090]. (τὰ ὄντα σοι 
μάνϑανε) ν ΘΠ θοῦ ρΌ]θβθηθ ὅ τί 
σοί (νὰ αἰ οἰπο ἔγοιμἀθ Ηλ] 
σὰ ἀαεοροὶθ 5ίθηΐ οὐ νν ὶθ 
ΘΝ 65 [ἂν ἀΙ 6 ἢ ἰ50, πὶ 
ΠΠ5Ρ6" ΗΠ] ἄορ Νοῖμ Ζὰ δηϊκοιῃ- 
16) ΓΙΟΠΕ ΡΟ δοίη... 

1107. 16 ἸοΙάϊρο Κνδηκ- 
θῖν 151 "6) ΔΙ ΘΓ 5 ΘΡ᾿Ν 
σὰ πᾶ γθη (913), ἀπ ρΘ ] ΘΓ ὶδ 

ι[15ὅ 

1100 

110 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

᾿νομοιόστροφα. 

λῷστε τῶν πρὶν ἐντόπων. 
ι109πάλεν, πάλιν παλαιὸν ἀλγημ᾽ ὑπέμνασας, ὦ 

’ Ὁ , 2 "ὕ 

τί μ'ὶ ὠλεσας; τὶ μ᾽ εἰργὰσαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; 
ΦΙΛΟΚΤΗΉΤΗΣ. 

1118εἰ σὺ τὰν ἐμοὶ στυγερὰν Τρῳάδα γᾶν μὶ ἤλπισας ἄξειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

τόδε γὰρ νοῶ χράτιστον. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
2 , ’ ᾿ 

ἀπό νύν με λείπεετ᾽ ἤδη. 

: ΧΟΡΟΣ. 

φίλα μοι, φίλα ταῦτα παρήγγειλας, ἑχόντι πράσσειν. 
ἴωμεν, ἴωμεν, 

τἰϑοναὸς ἵν᾽ ἡμῖν τέταχται. 

ΦΙΛΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

μὴ, πρὸς ἀραίου Διὸς, ἔλϑης, ἱκετεύω. 

ΔΡΟΡ ποῦ πᾶ 56} ἃ 6 η 
ΠΡΟ Κ σὰ οΥἰσᾶβοη, ἀ6 0 1}} 
νοϊνονηῦ, ἄσυλον Πυπροῦ τὑπᾶ 
Νοὶ 5198 ἴῃ ποοῖ "6 15.656}. Ὠύχοὶ 
ἀΔ5 5 ἄθη "δβϑίθη Φυθ] θη μοΡΡ6- 
5.616 δ᾽ ξυν. 5ἰαι. ᾧ ξυν. ψιῖρα 
πδομ αν ΚΠ Ομ. ἀι} ἀα5 ποὰ Πίη- 
ἷξυϊγΓοίοπάθς [οἰ άθη Πἰη ΘΟ νΊ 56 ῃ. 

1109 [Ὁ {οἰχὺ οὐϑὺ βϑι ΡΒ]. δὰ 
ἀϊὸ Βράθῃη 465 ἝΟἸοῦρ5 οἷη. ἢ) ἃ5 
παλαιὸν ἄλγ. ἰδὺ ἀΐϊο Αὐβόογάο- 
ΤΠ, 10 πᾶο ΤΙΟ]ὰ σὰ φΌΠΘΠ, 
5. 1114. 

1110. βέλτιστε τῶν πλησιασάν- 
των ἐμοὶ πάλαι, νϑὶ, 306 ἢ. θ16 
οἰβϑη πη] 106 νου πα ππρ 465. δ8- 
ῬΟΡΪαῦ. τοῖν ἄθπι ΒΟΡΙ 6. οἰπον ἔΡᾶ- 
Βορη ζοἰῦ θΘρα ἃ ΓΒ πο] Ζαηρ; 
νυν ον νου ΘΠ απρϑαγίθπ: ἢ 6 δῖον 
νοῦ ΑΙ]Θπ, ἀϊθ Ί 586 16 Γ- 
ΒΘΡΡΘΚοΙ π 6 ἢ ἀπ "6 556} ἃ] 5 
ΑἸ116, ἀϊο να ον ΠΙ Θ ΓΘ ΡΒ 6- 
Κοιπιπθπ. Ζα Απὶ. 100 χάλλιστον 

τῶν προτέρων φάος, 5. Κνῦρον 
ἀνδιηη. 47, 28. πῃ. 10. 

1111. )ὰ5 Απβίπποπ 465 (ΠΟ Γ 5, 
ηδοῖ ΤΡο͵]α Ζὰ [Ὁ] 6 πη, δὲ ἄθια ῬΕΠ]. 
οἷη ὀλέσαι. Αοἵ.α. ΡοΓΓ, νυνὶ 670. 
929. 

1114. εἰ δπινονιοὶ ΡΠ]]., 
6 πὶ ϑἴηπο μᾶΐ ὠλεσάς με. 

1118. Εγννάπβδομι Κοππῖ 
11 ἀοὶπο ΑυΓΓ} ον ἀρ απρ, 46 Ὁ 
1οἢ ΦΟΙΡ ΟΡΟΙ θην 65 Ζὰ 
{πὰπ. 

1180. αηιμδ. ἐπὶ διύώηι φείδια 
ἐπ παυὶΐ ἰοοιηι, δὲ πιμηί8. 

1181. ΡΠ. Ῥοσάπρε ἀϊθ ἀστοὶ 
561η6 50  γο 6η ὙΥονίΘ 1177 Ἀ6]οὶ- 
ἀϊβίθη ϑομ }5]Θαϊο. --- ἔλθῃς, 
8 6116 ον , 56]ίθπο Βοάθαυϊιηρ νοη 
ἔρχεσϑαι, ἀΐθδ ἄοοῖι ἅθ 6" βοΙοα Βοΐ 
Ἠοιμον 510} Ππάοὶ. -- μετρ ρέαξε 
8680 δα ἀϊθ6 Ληραδιηρ. 465 Ζεὺς 
ἀραῖος. θάμ ον Γοάοι ΡΠ], πλϊάον 
ὦ ξένοι [ἢ : 

νγ61} 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ι ΧΟΡΟΣ. 
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μετρίαζε. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

5. 
εὖ ξένοι, 
μείνατε, πρὸς ϑεῶν. 1185 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿ - 

τι ϑροεῖς; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
ὕ» »ν» ᾿ , 

αἰαῖ αἰαῖ, δαίμων δαίμων. 
) ’ Ἂ Α. ἢ 

αἀττόλωλ᾽ ὃ τάλας" 
5 ’ ’ , Ἂν» 3.) .. 3 , 

(ὦ ποὺς, ποὺς, τί σα ξτ ὃν βιῳ 
’ - «Ὁ Ἶ, 

τεύξω τῷ μετότπιν τάλας; 
ὦ ξένοι, ἔλϑετ᾽ ἐπήλυδες αὖϑις. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί ῥέξοντες ἀλλοκχότῳ 
γνώμᾳ τῶν πάρος, ὧν προὔφαινες; 

ΦΙΛΟΚΤΉΗΉΤΗΣ. 
2 οὔτοι νεμεσητόν, 

ἀλύοντα χειμερίῳ 
λύπᾳ καὶ παρὰ νοῦν ϑροεῖν. 1190 

ΧΟΡΟΣ. 

βᾶϑί νυν, ὦ τάλαν, ὥς σε κελεύομεν. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

οὐδέποτ᾽, οὐδέποτ᾽, ἰσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον, 
οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος ἀστεροτηητὴς 
βροντᾶς αὐγαῖς μ᾽ εἶσι φλογίζων. 

1189. τεύχειν τἰνά τι πο]! 
Απδ]ορίθ νοπ δρᾶν, ἐργάξεσϑαι, 
'ποιεῖν, περαίνειν τινῶ τι. 

1100. 516 ᾿πδομίθη 510}} ἃ150 βοοη 
ἃ ἀδη 66. 

1191. τί πράξοντες ὥνϑωμεν) 
διαφόρῳ γνώμῃ (Πρ αγίαη β, 
ν8]. .1118) ἕτερον παρὰ" τὸ πρό- 
τερον ; ὅ16 [ἄγομβίθη, ἄοοῖ Ίθ 6 

ο ΠΠγΘΡΡΙΟΙ οί ὅδοιθ νοη ἴθ 50 161- 
ἤθη χὰ τηὔϑ86η. 

1195. παρὰ νοῦν νοξίομι ΡΒ]. 

ἀλᾷ 1117. 1181, ννᾶμνθηά ἀογ ΟΠ οι" 
ἄθηῃ Ἐπ 5] 55. πδομζΖιροῦθη Π61- 
δυβηῃῦνι: ἀάπον 1196 βᾶϑι [0 ΡΠ]. 
ΡΟ ᾶΓ. πα ΠΟΘΙ οἰπο ΒΙι6 ἁυΐ 
ἄθιη οργζθη, 1204. 

1198. 11. 15, 117 Ψ1Π ΑΓΘ5 ἄθῃ 
Τοὰ 56ἴπθ5. δ] π68. Ροίιθῃ, εἴπερ 
μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι χε- 
ραυνῷ Κεῖσϑαι ὅμοῦ, νεκύεσσι. Ὠϊάο 
Ῥεῖ Ὑιρρ. Αθη. 4, 25 Ζοἱ ραΐο7" 
οηιγῖροίθη δ γοάϊβαὲ 716 ἡμίηιϊγιο 
αὦ πηιύνας “πίε, Ῥμάο), χιέατα ἐδ 
υἱοίο, Ὗ5]. Α6βοῖ. Ῥγομι. 1049 {ἢ 

1190 



«2596 . ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

1200 ἐρρέτω Ἴλιον, οἵ 8᾽ ὑπὶ ἐκείνῳ 
πάντες ὅσοι τόδ᾽ ἔτλασαν ἐμοῦ ποδὸς ἄρϑρον ἀπῶσαι. 
ἀλλ᾽, ὦ ξένοι, ἕν γέ μοι εὖχος ὀρέξατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

σιοῖον ἐρεῖς τόδ᾽ ἔπος; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 

ξίφος εἴ ποϑεν, 
1205 γένυν, ἢ βελέων τι, προπέμψατε. 

ΧΟΡΟΣ: 

ὡς τίνα δὴ δέξῃς παλάμαν ποτέ; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΗῊΣ. 

χρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα χαὶ ἄρϑρα τέμω χερί" 
φονᾷ, φονᾷ νόος ἤδη. 

ΧΟΡΟΣ. 

1δι0τί ποτε; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗῊΣ. 

πατέρα ματεύων. 
ΧΟΡΟΣ. 

ποῖ γᾶς; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἐς “Αιδου" 
Ρ] δ »] ’ " .; 

οὐ γὰρ ἕν φάει γ᾽ ἕτι. 
3. ’ δ ἵ ’ , 

ὦ πόλις, ὦ πόλις πατρία, 
- ὌΝ , ΣΝ ἐς ’ 7 5 ’ 

πῶς ἂν εἰςίδοιμ αϑλιὸς σ᾽ ἀνήρ, 

12ιδδς γε σὰν λιπὼν ἱερὰν λιβάδ᾽ 

1204. εἴ ποϑεν, νῷῇῖ. ΑΙ. 886. 
1205. ἢ βελέων τι, απέ αἰέ- 

φεϊα ἐδίονιηι ἐαηιθη, φμϊαάφωϊα 
ἐά' δε, 

1207. χρᾶτα, τύ] πάντα 

1211. ποῖ γᾶς, πᾶ]. ἐλθών. 

121). ἐν φ. γ᾽ ἔτι, πᾶποι 
ματεύσω. Κεῖ. 4998 Η᾿, 

1214. πῶς ἄν, νῖο 250, 794. 

Χρ.» ἰδὲ βοἢνν  Ἴ 10} ἀγροὶ αἴ Αη- 
ΠΆΪη6 Ζ νϑρὶ μοί ἀϊσθη, Ρμι]οκίοὶ 
ΠΘηΠ6 ἴπ ΠΟ δίον [6] ἀθηϑο α Ὁ ἀὰ5 
γΟΡΠΘΠπιδία α]164 465 ΚΟΡρουβ, νβ]. 
141. ὅ6}» ὙΠ 506 η]16}! Ηδυηδηπ 
χοῶτ. Ζὰα τέμω ἰδὶ ἃυ5 1200 
ὡς 2ὰ ἀδηκθρη. 

1210. ματεύων, ἱπάριπ ἃιι5 
φονᾷ νόος νογβοινγουὶ φονῶ, 

1215. Ετ πποὶπὶ ἄδη ἢ Π ρθη [.8η- 
ἀθββίροη. ΘΡΘΙΌΠΟΙο5, 491 Π, 720, 
ἄθη 61 ἅπο θ6ὶ ΑΘΘΟΙΎ]ΟΒ.. δηγί οἴ: 
Σπερχ ειὲ πόταμε βούνομοί τ᾽ ἐπι- 
στροφαί. Μὶιξν ἄθιι απο! 6, ἂἃπ 
ἄθϑβθη ΕΓ] Πρ ΘΡ ἰπ 4655 νου Ζιν οἷ- 
ἴθ], δϑῖηθ Ηθίπιαι νου Ζιβθῆ θη, 
δοιῦ ΡΆΠΟΚι. ἴὰ ἀϊο Ηδ8]6. ὙοΓεὶ. 
1202 ἢ, 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἐχϑροῖς ἔβαν Δαναοῖς 
2 ’ Ἄρα 2 ’ 2 

ἀρωγὸς" δὲ οὐδέν εἰμι. 
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ΧΟΡΟΣ. 

Ἐγὼ μὲν ἤδη "καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ 
στείχων ἂν ἦν σοι τῆς ἐμῆς, εἰ μὴ πέλας 
Ὀδυσσέα στείχοντα τόν τ᾽ ᾿Αχιλλέως 
γόνον πρὸς ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἰόντ᾽ ἐλεύσσομεν. 

αὐρε πὶ ἡπερρννθ τὶ 

οὐχ ἂν φράσειας, ἥντιν᾽ αὖ παλίντροπος 
κέλευϑον ἕρπεις ὧδε σὺν σπουδῇ ταχύς; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
’ ει 3 3 ’ »] -“ Ν ’ὔ 

λύσων ὅσ᾽ ἐξήμαρτον ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

δεινόν γε φωνεῖς" ἡ δ᾽ ἁμαρτία τίς ἦν; 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἣν σοὶ πιϑόμενος. τῷ τε σύμπαντι στρατῷ 
Ο, ΔῪ δ ΣΕΥΣ. 

δλῥονο, ἔργον ποῖον ὧν οὔ σοι πρέπον; 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

3 ’ 3 -»" 2ὕὔ ν , « ’ 

ἀπάταισιν αἰσχραῖς ἀανδρα καὶ δόλοις ἑξλων. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

τὸν ποῖον; ὦμοι" μῶν τι βουλεύει νέον; 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

’, ,Ὶ 3 Α - Ἁ , ’ 

γέἕον μὲν οὐδὲν, τῷ δὲ Ποίαντος τόχῳ 

᾿ΟΔΥΎΣΣΕΥΣ. 

τί χρῆμα δράσεις; ὥς μὴ ὑπῆλϑέ τις φόβος. 

1218. ἐγὼ μὲν ἔστειχον 
ἂν ἤ δη χαὶ πάλαι (900) “αὶ 
ὅὁμοῦ (4. Ν. ἐγγὺς) ἦν ἂν τῆς 
νεώς, εἰ μὴ... ὕπν!Π ἀδν- 
ρον, ἀδ55 ῬὮΠ]. πὴ (1191) [ταο}- 
05 Ζυυ οκρογαΐθη "αὶ, Γαΐ ἀον 
ΟΠοΥ [ἄγ  ἄθπι ΡΠ]. οἰ σοὺ π80}}. 

1221. ἐλεύσσομεν ΘΟ δεῖ 
πὶ ἡ», ὙΜ6Ὶ ἀδν (μον [ΠΡΟ ἱπὶ 
Ναμηθη ἀ65 βϑηῆζθη μ0Γ5 ϑργιο . 
Ψε]. 1394. ἀπά Ζα ΕἸ. 1998. 

1229. σὺν σπ. ταχύς, τὰ 0. 
Ἀ. 11 σὺν γήραι βαρεῖς. 

1224. λύσων, νβ]. 1249. 1270. 
0. Ἀ. 101 φόνῳ φόνον λύειν. 

1225. ΑΙ. 1121 δεινόν γ᾽ εἶπας, 
ηιΐγείηι 7.477 65. 

1228. θὲ5 Ραῦί. ἑλών, ν6ὶ]} 
Νεορί. 56ῖπο ἢδάβ ἴῃ ἀϊθ Εᾶρο ἀ65 
Οἀ. τγᾶβοϊι οἰπρυθιίοη ᾿ᾶδϑι, διι5 
ΜΘ ΟΠΟΙ ζὰ ἀρυΐκαὰ ἰδὲ ἔπραξα ἀπρε- 
πὲς ἔργον. ΜΕ]. 1298 ἢ, 

1280. Νοορί. δβοιὲ 4)}510}}]16]ι 
πο ν ΘΙοῖομ. πὴ ἀ6Ρ ϑΡΓΔΟΠ 6 ΠοΙ- 
ἃ1ι85, ὅπὶ ἂἃι Θάγβδθὰβ ἀγροὶ ἀηρϑὺ- 
1ῖοὴ6. ϑρδμππιηρ 5ῖοῖν χὰ γάομρθη. 

1220 

1225 

1290 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

παρ᾽ οὗπερ ἔλαβον τάδε τὰ τόξ᾽, αὖϑις πάλιν 
: ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; οὔ τί που δοῦναι νοεῖς; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

αἰσχρῶς γὰρ αὐτὰ χοὺ δίχῃ λαβὼν ἔχω. 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ι)ϑοπρὸς ϑεῶν, πότερα δὴ χερτομῶν λέγεις τάδε; 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

εἰ, χερτόμησίς ἐστι τἀληϑῆ λέγειν. 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

τί φὴς, ᾿Αχιλλέως παῖ; τίν᾽ εἴρηχας λόγον; 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

δὶς ταὐτὰ βούλει χαὶ τρὶς ἀναπολεῖν μ᾽ ἔπη; 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

ἀρχὴν χλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

1540 εὖ νῦν ἐπίστω" πάντ᾽ ἀχήκοας λόγον. 
ΟΔΥΣΣΕΎΣ. 

ἔστιν τις, ἔστιν, ὃς σε κωλύσει τὸ δρᾶν. 

ΝΕΟΠΤΟΛΈΕΜΟΣ. ᾿ ; 

τί φής; τίς ἔσται μ᾽ οὑπιχωλύσων τάδε; 

ΟΔΥΣΣΕΥΎΥΣ. 

ξύμπας :Ζχαιῶν λαός, ἐν δὲ τοῖς ἐγώ. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
Ν Ἂ 2 Ἁ 25: δ - 2 

σοφὸς ττεφυχὼς οὐδὲν ἐξαυδᾷς σοφὸν. 

1292. πάλιν, πᾶμ!ϊοῖ. δοῦναι 
νοῶ. 

1238. Ἐΐπὸ νοῦ ἀρ μα] βορΠὰρ- 
ἴθη ἀπα θΘ516]116π ΑΟΚΟΙΡ (τρίπολος 
ἄρουρα Ἦοπι.,. νρ]: ΑἸὩΐ. 826) δηϊ- 
Ἰονηϊθ ΒΡ. ΙΟμνν ὄρ ΠΊΟΙΙΟ γγθηάαηρ, 
νο ΡΙπά. Νδιῃ. 1, 104 ταὐτὰ τρὶς 
τετράχι τ᾽ ἀμπολεῖν ἀπορία τελέ- 
ὕει. 

1240. εἶ νῦν ἐπ., πᾶπι]. ὅτι 
δοῦναι νοῶ τὰ τόξα. Ὥϊο Υονίο 
χιάντ᾽ ἀκ. λόγον 5ομπεοϊάθη ννοὶ- 
ἴ6γ6 Αὐδοϊηδηἀοιβοίζυηθοη ΚαρΖ ἃ}, 

ν8]. 241. Αἰὰ5 480. ΕἸ. 701. 998. 
Δηΐ. 351. ΤΥ δῦ. .87:: Ὁ. :. 02. 

1242. α5 Εὰϊ. ἔσται ἰρΡοὶζ 
οὑπιχκωλύσων, ννγ61} ἀἴδ565.. ννϑβϑῃ 
χωλύσει δοβοίχί ννϑῦάθῃ τηι58.6. 

1244. θὰ 150, ποιϑϑὺ 65, 
οἷη Κἴυροῦ Μᾶπη, ἅθδοῦ 
ΒΡΓΙΘΙ5ὺ ἀἃὰ πίοι 5 ΚΙαΡρ685, 
γῆ ἀπ τμϑἰηδῦ, [ἢ ἄθιη ΗΘΘΓ6 
πη αἀἶν Ζαπ8] 10} Ζ 50 ΓΘ οκθη. 
Ο4., ἀδν ὑπ, ἃ15. Ο" 61" 416 ΒΙΠ6Ρ- 
Καὶ! ἴῃ ἄθπ ῬγοΡίοπ ἀο5 Νοορί. πἰολς 
11 ΚΘ, οὐ νν 646. 5ρ 1216, ἐξαυδᾷς ἰῃ5 
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ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ: 

σὺ δ᾽ οὔτε φωνεῖς οὔτε δρασείεις σοφά. 1245 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾿ εἰ δίκαια, τῶν σοφῶν χρείσσω τάδε. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

καὶ πῶς δίχαιά σ᾽, ᾿ἄλαβες βουλαῖς ἐμαῖς, 
, -᾿ - 

σάλιν μεϑεῖναι ταῦτα; 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
τὴν ἁμαρτίαν 

αἰσχρὰν ἁμαρτὼν ἀναλαβεῖν πειράσομαι. 
,.ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

στρατὸν δ᾽ ᾿Αχαιῶν οὐ φοβεῖ, πράσσων τάδε; 1250 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ξὺν τῷ δικαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον. 
ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

οὔ τἄρα Τρωσὶν, ἀλλὰ σοὶ μαχούμεϑα. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σῇ χειρὶ πείϑομαι τὸ δρᾶν. 
τος 

ἔστω τὸ ΤΕ χεῖρα δεξιὰν ὁρᾷς 
’ δὴ ’ 

χωπῆὴς δπιιναυουσαν; 

Αὐυρο [ἀϑϑοπά: ἀὰ 08" 5ρυ  οἢ 5ὲ 
Ὑγ ΘΟ ΠῸῸ ὑπ δὲ αι ΚΙιρ65, 

1247. 80 Ποιυιηδηπῆ: αἴθ Βύοῃοι" 
χηϑῖϑι. δίχαιον ἅ γ᾽ ἔλαβες. 

12,40.. Ὑ81..1.2294. 1270. 
1251. ξὺν τῷ δικ., “ὶὸ Αἱ. 

1125, οὶ βσαΐθιι Ἀ 6 ἢ ἴ6. --- 
τὸν σὸν φόβον ἀοῖὶπ 6ΘΡθ6ὴη 
ἁηροάνομτοα ΒΟ ΘΟΚΩΗ 18 8, 
ἀ. ἢ. ἀλθ σᾶηζθ. δου. [ῖὶὰ σόν 
Ἰορὶ ἀδνϊββομἄϊζαηρ, νυ Απηΐ. 5719 
χαὶ σὺ χαὶ τὸ σὸν λέχος. Επν. 
Ηρ». 119 τὴν σὴν “Κύπριν. ἮΓδο]. 
285 τὸ σὸν γὰρ Ἄργος οὐ δέδοικ᾽ 
ἐγώ. ἈΠ65. 806 οὐχ οἶδα τοὺς σοὺς 
οὔς λέγεις Ὀϑυσσέας. ΗΪΘΡ νυϑῖϑδὶ 
φόβον ἃυῇ οὐ φοβεῖ ΖυΡῦοΚ, 
τὐὐμθμ ἡ ἨοΥηδηη5 στ φ ατόν 
ἀθΟΡ ἢ 5515 ἰδὲς 

1253, Νοορι. δηὐννογ οὶ πὐπηδενν 

1250 

αυΓ Οἀ. Βοιπουκυηρ, δὴ νν6Γὰ6 
δία! τ θη ΤΡΟΘΡπ ππη αν ΝΘορί. 
Κτιορ [ἀπο τηὔββοη : ἢ δὰ 6 
06" ἀρ ΠμΠΟΡ απ σἂν πίοδὶ 
2, 4455 51Ί6 Ζυ»ν Τῆ δῖ 50 Γ6,- 
61, 4. ἃ. 1οἢ Ζυνοῖθ ἀοο], 4855 
65. πὴ} ἀθῖποι" ΠΟ ἢ ΘΡΉ5.Π0}} ρ6- 
τηθῖπὶ ἰδί. διηϊῦ ϑργΊοιν 61" ὙΥ ἃῃ- 
ππηρ νὸν ΤῊ ΔΙΠ ΟΝ Και θη ἃὰ5, ἀθὰ- 
ἴον 061" τὴν γειρέ 0116" δα ἀϊ6 
ΒονογζΖαυριηρ ἀν" γλώσσα 97 [{( (νΕ]. 
1906.) εἷπ απὰ Θά. θεμἅ} ἴῃ 561- 
ΠΟΡ Δπύνοῦν ΔΡ 510} }} 16} γείρ ΒΕ]: 
θΐη6 ἢαπά [ὑγομιοϑὲ ἀὰ 
πἸ ΘΙ, 516}16, 516 δΡΘ ΓΙ Ζ ὉΠ 
ΘΟΗ γ6Ρΐ. 

1284. ἀοϑο  ο ἄθπη ν᾽ ἃ 8 
ΚΟΙΙ 6 ἢ Πι155 (τ ὃ μι. 45 οἷπ- 
τη] νοπὶ 0 Π160Κ884] Βοβιυ μη [6); 16 ἢ 
δΡΘΙο σὰ δομν ουὶ. 
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ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΣ. 

ἀλλὰ κἀμέ τοι. 
ταὐτὸν τόδ᾽ ὄψει δρῶντα κοὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

χαίτοι σ᾽ ἐάσω" τῷ δὲ σύμπαντι στρατῷ 
λέξῳ τάδ᾽ ἐλϑὼν, ὅς σε τιμωρήσεται. 

ΝΕΘΗ ΘῈ ΝΕΨΕΣ 

ἐσωφρόνησας" κἂν τὰ λοίφ᾽ οὕτω φρονῇς, 
1Ὡθοἴΐσως ἂν ἐχτὸς χλαυμάτων ἔχοις πόδα. 

σὺ δ᾽, ὦ Ποίαντος παῖ, Φιλοκτήτην λέγω, 
ἔξελϑ᾽, ἀμείψας τάςδε πετρήρεις στέγας. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

τίς αὖ παρ᾽ ἄντροις ϑόρυβος ἵσταται βοῆς; 
τί μὶ ἐχχαλεῖσϑε; τοῦ κεχρημένοι, ξένοι; 

1206 ὥμοι" χαχὸν τὲ χρῆμα. μῶν τί μοι μέγα 
πάρεστε πρὸς χκαχοῖσι πέμποντες καχόν; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ϑάρσει" λόγους δ᾽ ἄχουσον, οὺς ἥκω φέρων. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

δέδοιχ᾽ ἔγωγε. καὶ τὰ πρὶν γὰρ ἐκ λόγων 
χαλῶν χαχῶς ἔπραξα, σοῖς πεισϑεὶς λόγοις. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

᾿Ὡοούχουν ἔνεστι καὶ μεταγνῶναι πάλιν; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

- ΡῚ »"Ὕ 5 τοιοῦτος ἦσϑα τοῖς λόγοισι, χῶτε μοὺ 
Ν ἢ ’ ᾿] Ν ΓΑ 

τὰ τὸξ᾽ ξἕχλεπτες, πιστός, ἀτηρὸς λάϑρᾳ. 

1256. γΕΙ. ὅ601 ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω 
δρώμεν,, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 

1251. Οάγ55., ἀδὺΡ πὰ} Γ᾽ δἴπθῃ 
ΑἙΡΘΉΘΠΟΚ φοΐπα Βὰμ6 ΨΘΙΊΟΓΘα 
Ἰαϊϊθ, δηςορηὶ 516} τη ἄἀοΡ ΠΓο- 
Βὰπρ, ἀδβ ροβδιπηΐο ΠΟΘ ψνοΡάθ 
Νοορῖ. 5ἰγαΐθη. Ὑ8]. 1293. 

1200. Αοβοῖ. Ῥγοπι. 271 πημά- 
των ἔξω πόδα ἔχειν. Ἐὰν. ἨΘΡΔ0]. 
110 ἔξω χλαυμάτων ἔχειν πόδα. 

1201. νεγρὶ. Αἱ. 104. 569. Απηϊ- 
198... .0ἀσὶν, ς..0., .(... 1148 

1200. Εγϑί 76ἰζὶ δον ῬΗ1]. ἄδη 
Νρορῖ. πὰ ἄδϑβθη Ὠίθποι ὑπὰ γ6Γ- 
Π}60 ποθ ὕπμο}}. --- κακὸν 
τὸ χρῆμα, ἀὰ5 ΒοΡΘΆΓΘη (64 
τοῦ κεχρημένοι;) 181 56}}} ἔπι πὶ. 

1201. οὕς ἥκω φ- 5δρι Νοορί. 
παὶξ Βοζαρ, ἃυῇ πάρεστε πέμποντες 
χαχόν; 

1212. τοιοῦτος νιῖνὰ ἄυγοῖ 
πιστὸς, ἄτ. λ. δοπδπον ον κιᾶγι,, 
5. δὰ 0. ἢ, 488. 

,.1215, νῦν, ηδμ}}, ἔσομαι ἀτη- 

θός. 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔ τι μὴν νῦν" βούλομαι δέ σου κλύειν, 
. πότερα δέδοχταί σοι μένοντι καρτερεῖν, 
ἢ πλεῖν μεϑ᾽ ἡμῶν. 1216 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

παῦε, μὴ λέξῃς πέρα. 
μάτην γὰρ ἂν εἴπῃς γε πάντ᾽ εἰρήσεται. 

: ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

οὕτω δέδοχται; 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΉΗΣ. 

καὶ πέρα γ᾽ ἴσϑ᾽ ἢ λέγω. 
ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΣ. 

ἀλλ ἤϑελον μὲν ἄν σε πεισϑῆναι λόγοις 
ἐμοῖσιν" εἰ δὲ μή τι πρὸς καιρὸν λέγων 
χυρῶ, πέπαυμαι. 1280 

τ ἸΦΙΛΟΚΤΗΤῊΗΣ 
σιάντα γὰρ φράσεις μάτην. 

οὐ γάρ ποτ᾽ εὔνουν τὴν ἐμὴν χτήσει φρένα, 
ὅστις γ᾽ ἐμοῦ δόλοισι τὸν βίον λαβὼν 
ἀπεστέρηχας. χἄτα νουϑετεῖς ἐμὲ 
ἐλϑὼν, ἀρίστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς. ᾿ 
θλοισϑ', ᾿Ατρεῖδαι μὲν μάλιστ᾽, ἔπειτα δὲ 1285 
ὁ «“Ἱαρτίου παῖς, καὶ σύ. 

ι ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
μὴ ᾿πεύξῃ πέρα" 

δέχου δὲ χειρὸς ἐξ ἐμῆς βέλη τάδε. 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

πῶς εἶπας; ἄρα δεύτερον δολούμεϑα; 
ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 

ἀπώμοσ᾽ ἁγνὸν Ζηνὸς ὑψίστου σέβας. 

1211. υοἱ δέρλα φμαηὶ ἄΐοο, ἀδν 1284. οηῃ Μοϑπβοθθη, ἀΐα αὖ- 
Ἐπ βο 55 βίθεν πο οἷν Γϑίθν, ἃ]5 ἰοἢ σχρά ἰπυπ, μἰον νὶθ 906 αἰσχρὸς 
65 τηἷἱῦ νογίθπ βᾶρθη Κάπη. Αὐὶϑὶ. φανγοῦμαε. 
Ανν. 418 ἄπιστα καὶ πέρα λέγειν. 1289ς. ἀπώμοσα, .}6᾽" ἑμδίι- 
Ευγ. Ηεο. 661 ὦ παντάλαινα κἄᾶτε γαπάμηι αδίμγηαξμηι υοἷο, να]. 1814. 
μᾶλλον ἢ λέγω. Αἰαβ 093. -- ἁγνὸν Ζ. ὕ. σέ- 

1282. γε]: 991. βας, νἴο 0. Β. 880 ϑεῶν ἁγνὸν 
ΒΟΡΒΟΚΙ65 1. 2. λυῇ,. ε 10 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
π,Υ̓ Π 2 2 ᾿ υ ,ὔ ᾿] , 

ιτὩοοώ φίλτατ᾽ εἰπτῶν, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ΕΒ , Ἷ γ δ Ν 
τούργον τταρέσται φανερόν. ἀλλὰ δεξιὰν 
πρότεινε χεῖρα, καὶ χράτει τῶν σῶν ὅπλων. 

ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽, ἐς ϑεοὶ ξυνίστορες, 
ὑτέρ τ᾽ ᾿τρειδῶν τοῦ τε σύμπαντος στρατοῦ. 

ΦΙΛΟΚΊΤΗΤΗΣ. 

ἐπησϑόμην; 
1295 τέχνον, τίνος φώνημα, μῶν Ὀδυσσέως, 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 
Ῥ.: 3 ἫΝ Ν ’ 2 ς --- 

σὰφ᾽ ἰσϑιε' χαὶ πέλας γ᾽ ὁρᾷς, 

ὅς σ᾽ ἐς τὰ Τροίας σπιεδί᾽ ἀποστελῶ βίᾳ, 
ἐάν τ᾽ ᾿Αχιλλέως παῖς ἐάν τε μὴ ϑέλῃ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων, ἢν τόδ᾽ ὀρϑωϑῆῇ βέλος. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

1800 ἀ, μηδαμῶς, μὴ πρὸς ϑεῶν, μεϑῆῇς βέλος. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 

μέϑες με, πρὸς ϑεῶν, χεῖρα, φίλτατον τέχνον. 
ΝΕΟΠΊΤ ΟΛΕΜΟΣ. 

οὐχ ἂν μεϑείην. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΣ. 
-- ; 2 » , 

φεῦ" τὸ μἱ'ὶ ἀνδρα πολέμιον 
᾿] ’ ] ) , Ν - ᾽ὔ ΡῚ - 

ἐχϑρόν τ ἀφείλου μὴ χτανεῖν τόξοις ἐμοῖς; 

σέβας... ΑΘ50ι. Επππ. 888 ἁγνὸν 
1Πειϑοῦς σέβας. Ἐπν. Μοά. 7580 
Ἡλίου ἁγνὸν σέβας. 

1299. Οἀ., ἀον 1258 510}} ἰπ Ηΐη- 
θη} ΡΟ] ρῚ, ϑρυϊηρὶ ἰπὶ, δη ϑομοὶ- 
ἀθηάθη ΑἀρΘΉθ] Κα τυ θ ον ΠΘΡΝΟΙ 
ἀπά {πὶ ᾿ὰ Ναμηθπ 46. Αἰγίάβη τι. 
ἀθ5 ἤθρονρος ΕἸΠΒΡΥ ΔΘ 6 ννῖθ 1251. 
-- ἔβο πυθῦο Ἰηπίοροθαο, αϊὲ δοϊαπέ, 
}»7Ὸ “δ "τε εἰγιϊυθγδοφιιθ θαθγροίξι: 
Ευν. ϑυρρ]. 1114 Ζεὺς ξυνίστωρ 
οὐ τ ἕν οὐρανῷ ϑεοί. Ῥδμο51}. 
Ἐρῖδι. 1471 οὐκ ἠδίκηχ᾽ ὑμῶν οὐ- 

δένα, ὡς ἴστωσαν οἱ ϑεοὶ χαὶ 
ἥρωες. 

1200. ΨΕΙΓ ΘΊΠ: 
1299. οὔ τι χαίρων (ἀποστε- 

λεῖς ἐμὲ βίᾳ), πο ἵπεριγθ, νϑ8]. 
0. Ἐ. 8608. 368. Ηοροάοί. οὐ χαί- 
ροντες γέλωτά με ϑήσεσϑε, νϑὶ. 
Κνυῦρον αν. ὅθ, 8. Α. 2. ῬΗΠ]. σίοι- 
ἴοῦ αι! Οάγβδθιιβ βοίηθη Βορθη. ἡ 
1800. Νδορί. φΡρθ ἄθη ΡΆ]]. 

θοῖι ΑΡπὶ ἀπά ὑΘϑοιννὸγι πη, ἃ 6 πὶ 
ΡΙΘ1] ποῖ πᾶ ομΖαροὈ πη, πη 
ὨΪΟΒῚ ἀθι" ὅθῃμθ θηιβϑοινν  Ὸη Ζὰ 
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ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐμοὲ τοῦτ᾽ ἐστὲν οὔτε σοὲ χαλόν. 
) ΦΙΛΟΚΤΉΗΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὖν τοσοῦτόν γ᾽ ἴσϑι, τοὺς πρώτους στρατοῦ, 
τοὺς τῶν “Ἰχαιῶν ψευδοκήρυχας, χαχοὺς 
ὄντας πρὸς αἰχμὴν, ἐν δὲ τοῖς λόγοις ϑρασεῖς. 

ΝΕΟΠΤΌΛΕΜΟΣ. 
εἶεν. τὰ μὲν δὴ τόξ᾽ ἔχεις, χοὺχ ἔσϑ᾽ ὅτου 
ὀργὴν ἔχοις ἂν οὐδὲ μέμψιν εἰς ἐμέ. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 

ξύμφημι. τὴν φύσιν δ᾽ ἔδειξας, ὦ τέχνον, 
ἐξ ἧς ἔβλαστες" οὐχὶ. Σισύφου πατρός, 
ἀλλ᾽ ἐξ ̓Αχιλλέως, ὃς μετὰ ζώντων ὅτ᾽ ἦν 
ἤχου ἄριστα, γῦν δὲ τῶν τεϑνηχότων. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἥσϑην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά σε, 
2 , δ 2 

αὕτον τὲ μ΄" 
[4 ’ -" . τη 
ὧν δὲ σου τυχεῖν ἐφίεμαι, 

ΒΩ 7 ᾿Α Ἁ Ἁ ΡΝ] - 

ἀχουσον. ἀγϑρωποισι τὰς μὲν ἕχ ϑεῶν 
’ -» τύχας δοθείσας ἔστ᾽ ἀναγχαῖον φέρειν" 

σ᾽ τω," , » ’ 

σοι δ᾽ ἑχουσίοισιν ἕγχεινται βλάβαις, 
2 ᾿ ὥσττερ σύ, τούτοις οὔτε συγγνώμην ἔχειν 

δίκαιόν ἐστιν οὔτ᾽ ἐποιχτείρειν τινά. 
σὺ δ᾽ "ἠγρίωσαι, κοῦτε σύμβουλον δέχει, 
ἐάν τε νουϑετῇ τις εὐνοία λέγω ἄν ῇ τις εὐνοίᾳ λέγων, 

Τᾶ556η. )ὰ5 μεϑεῖναι ΟΡ δυΐ 
ἄον αἰΐθη ουβίθ! ] απο, (455 6ε- 
80}|0556 λιλαίονται χροὸς ἀσαι, νΒ]. 
ιν. ΑἹ. 949. 

1904. 0. ο. 1118 χαὶ σοί τε 
τοῦργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ. 

190. Νῃ 50 νυ 1556. ὑυθιρϑ 65 
50 16], ἀδ85 ἀϊθ οι βίθη μἀπμὸν 
465. Ηδοιδβ θ]05586 Μαυ]ο] θη βἰπά. 

180060.ὁὈ ψευδοκήρυκας νἰνά 
Ο ἀγϑ556ι15 --- ἀθ" Ρ]ᾺΡ. 5ίθιβϑνυι ἀὰ5 
ὙοΡάομ ΠΟΙ. --- οοηδηηῦ, ᾿50!]ῈΓῚ 
ΘΙΡ νϑυῃοίϑϑοη Παῖΐθ, ἄθη Ῥμιοκίοι 
πἀπίον Δ]|1|6η [ἰδ ᾷη θη ηδ0}} ΤΡΟο]ἃ 
χὰ ὑνγίηρθη. Ρ}}]. δγκΙᾶγι ἀὰ5 γ8γ- 
ΒΡΓΘΟ θη [ὧν ᾿1ἄρηθυ 50}, νρ]. 991. 

1311. Σισ. πατρός, πᾶ] οὶ 
βλαστών, ν»ἷεο Θάγδδθυδβ, σὰ 417. 

1918. τῶν τεϑν., πᾶ}. ἄριστα 
ἀκούει. 

1814. ἤσϑην (1289) σε εὖὐλ., 

ϑνήξα; Αἷς 196. 001 Π  υθ87- 
1910. Π6Γ ΟἿ, ἀι 5 ΘΒΡΡΟΟΙΘΠΘ 6ε- 

ἄδηκο δῶρα ἄφυχτα ϑεῶν γίγνεται 
ἀϑανάτων (ϑοϊοπ) ἀϊθην ΠΪ6 1 ἢ] Ζὰ 
οἰ μα ᾽ ο] ΟΠ ΓΘ ΠΟΡνοΘ θὴρ 465 
Ηδυριβδάαηκοηϑ 1918 Ὑρὶ. 1095 [ἢ 

1822. θ16 [,.ἃ. 465 δυν. α εὔ- 
νοιάν σοι λέγων ἴδμνι ἀυῇ εὖὔ- 
σοιαν λέγων, ἀ. 1ι. σωτηρίαν 
δεικνύς, ἐπαγγελλόμενος, νυνὶ συν. 
ΕἸ. 388 χρυσὸν εἶφ᾽ ὃς ἂν κτάνῃ. 

10 

190 

1910 

1910 

1520 



244 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

στυγεῖς, πολέμιον δυςμενῇ θ᾽ ἡγούμενος. 
ὅμως δὲ λέξω" Ζῆνα δ᾽ ὅρκιον χαλῶ- ὁ 

ιϑϑδχαὲὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω, καὶ γράφου σλδλθν ἔσω. 

σὺ γὰρ νοσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ ϑείας τύχης, 
Χρύσης πελασϑεὶς φύλαχος, ὃς τὸν ἀκαλυφῇ 

σηχὸν φυλάσσει κρύφιος οἰκουρῶν ὄφις" 
καὶ παῦλαν ἴσϑι τῆςδε μή ποτ᾽ ἂν τυχεῖν 

Ἰδϑϑυνόσου βαρείας, ὡς ἂν οὗτος ἥλιος 
-ωω 3 ταύτῃ μὲν αἴρῃ, τῇδε δ᾽ αὖ δύνῃ πάλιν, 

ν ἢν ν ἀξ δ ,») εν 5. ὩΣ , 
σπρὶν ἂν τὰ Τροίας πεδί ἑκὼν αὐτὸς μόλῃς, 
καὶ τῶν πταρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿«΄σχληπιδῶν 
γόσου μαλαχϑῆς τῆςδε, καὶ τὰ πέργαμα 

Ηδθροάοι. θ, 29 μισϑὸς οἱ ἦν εἰρη- 
μένος. 1)ὰ5 νον" πᾶὶ ὅορ!ι. Ὁ. (. 
201 ζητητὸν ἀνϑρώποις ποτὲ ἔσε- 

σϑαι εὐσοίας χάριν ἀπὰ ΑἸ 
ἵν. 24 τῶν τριῶν μίαν λαβεῖν εὖ- 
σοιαν ἀρκεῖ. ΝΕ]. ἀπίοη 1990. ΒοοΝ 
ψογάϊθηι ἀϊδ ἔυν ὁϊ δ τεῖνς [.. ἄδπ 
γογζιιρ. 

1324. Ζῆνα ὅρκιον, νγῖο 1289. 
1525. Π. 1, 291 ἄλλο δέ τοι ἐρέω, 

σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
δ5 Βι[4 Μ 16 Αόδ6}ν. ῬΡοπι. 191 ἣν 
(πλάνην) ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν 
δέλτοις φρενῶν. ϑόριι. ΤΥΙΡΙΟΙ. 8 
ϑὲς δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς 
ἐμοὺς λόγους. 

1920. ΥΕ]. 191 
1328. Ομγγβθ μὰΐ ἂἃἷς ΝΎΠΙΡΙΘ 

Κοὶῃ τέμενος οὐθν ἱερόν, νυνὶ ἴα 
(ἀδιϊοι, βομάθυῃη ΠῸ1 δἰπθη σαν οῖδ- 
ἴδῃ Θἰμβοιθρίθη Ἀδυπὶ ἀπο ἢ Θἢὶ 
Ηἰϊμπιπιθὶ, ψῖθ ἀϊθ Ηθροθη. Πν 
ννὶρὰ οἷπ χρύφιος οἰκ. ὄφις 
μεϊβοίορι, π80}} ἀθιη γοΡθ Ἂς 485 
Δἰμοηϊδοιθη οἰκουρὸς ὄφις (Αὐίδι. 
1)γ5. 159), 46} 415 φύλαξ τῆς ἀκρο- 
πόλιος ἐνδιαιτέετο ἐν τῷ ἱρῷ ἀδν 
ῬΑ]1ὰ5 Αἰποπο, Ηθροά. 8, 4]. 

1920. ἂν τυχεῖν, πὶῖ Ῥοῦδβοπ 
βἴαιι ἐντυχεῖν. 

1930, Αὐοὶ ἷον --τ ς. ζὰ Αἱ. 

1288 ξὺν τοῖςδε τόξοις ξύν τ᾽ ἐμοὶ πέρσας φανῇς. 

1117 --- 1] πιὰ ὡς ἄν (νοΥ- 
ἀυπδοδοζί 4855) ἴῃ ἕως ἄν οἄον 
ἔστ᾽ ἄν υπυνᾶπάρ]ι. --- ΕΣ ἀὰς 
ππηαὺ!ομ6 αὐτὸς ἥλιος (6 ϑοππὸ 
δῖ6 56 ]051 δ] ιθ θη, Κοίποι' 
Γροιηάθη Ἕἄδννα]ῦ νοι απ) Πιαὶ 
ΒΓΡαΠΟΚ5 ΤΙΟ ρον δίηπ οὗτος 56- 
βοἰζί. 80 δου θάουο ἀν βίο θη 
(ἀὀϑαπάϊθη 465 ΜᾶΡρἀοηϊοβ πᾶοῖι Ρ]αι. 
Ατῖβι, 10 τὸν ἥλιον δείξας" 
Ἄχρις ἂν οὗτος ταύτην πορεύη- 
ται τὴν πορείαν, ᾿᾿ϑηναῖοι σιολε-- 
μήσουσι Πέρσαις. Αἴ. 1899᾽ Ὀλύμ- 
που τοῦδ᾽ ὃ πρεσβεύων πατήρ. 
Π16. 1 μαἰοῖπον οἵ μές οί. 

1332. ἑκὼν αὐτός; ἔνεὶ- 
Ὑ1Π15 δὰ5 οἱροηδίοιι Εαπΐϊ- 
80}}} 556, ΠΔΟμἀγ ὕσκ] οι, ἀὰ ἀὰ8 
ΟΥάΚοΙ 50 δονοίθπ, 5. 612. 

1898. ἐντυχών τ ἄθη. ννὶθ 
920 συντυχών, ἴθ. [ῥρ|ι. Τ. 818 ἐν- 
τυχὼν ἐμοῦ. Ὀ1. Αβκιθρίαάθη πδοὶι 
ἢοϑ» 788 ᾿᾿σχληπιοῦ δύο παῖδε, 
Ἰητῆρ᾽ ἀγαϑώ, Ποδαλείριος ἠδὲ 
Μαχαῦῶν. 

1555. ΜῈ]. 115. 1484 υπᾶ ὕβονῦ 
πέρσας φανῇς τὰ Αἱ. 4906. 16 
ΣΝ 8] 506 δι Πἀυηρ: 
μήποτε ἂν τυχεῖν παῦλαν νόσου, 
πρὶν ἂν --- νόσου μαλαχ ΗΝ νἷο 
ΑΙ. 1101., 5. ἃ. Απιη." 
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ὡς δ᾽ οἶδα ταῦτα τῇδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐγὼ φράσω. 
ἀνὴρ γὰρ ἦμιν ἔστιν ἐκ Τροίας ἁλούς, 
Ἕλενος ἀριστόμαντις, ὃς λέγει σαφῶς 
ὡς δεῖ γενέσϑαι ταῦτα" καὶ πρὸς τοῖςδ᾽ ἔτι, 
ὡς ἔστ᾽ ἀνάγκη τοῦ ρθροστρίεος ϑέρους 1340 
Τροίαν ἁλῶναι πᾶσαν" ἢ δίδωσ᾽ ἑχὼν 

᾿ χτείγειν ἑαυτὸν, ἢν τάδε ψευσϑῇ λέγων. 
᾿ φαῦτ᾽ οὖν ἐστεὶ χάτοισϑα, συγχώρει ϑέλων. 
χαλὴ γὰρ ἢ ̓πίχτησις, Ἑλλήνων ὃ ἕνα 
χρεϑέντ᾽ ἄριστον, τοῦτο μὲν σπαιωνίας 1940 
εἰς χεῖρας ἐλϑεῖν, εἶτα τὴν πολύστονον 
Τροίαν ἑλόντα χλέος ὑπέρτατον λαβεῖν. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 
3 ᾿ υ»Ν , , ΣΕ δι ΡΝ "ὕ» 

ὦ στυγνὸς αἰών, τί με, τί δῆτ᾽ ἔχεις ἄνω 
βλέποντα κοὺχ ἀφῆχας εἰς “Αιδου μολεῖν; 

7 , ’ - Ρ] ’ ’ οἰμοι, τί δράσω; πῶς ἀπιστήσω λόγοις 1350 
- -φΩ}᾽) Ἁ γ 

τοῖς τοῦδ᾽, ὃς εὔνους ὧν ἐμοὶ σταρήνεσεν; 
2 7 “- ΕΊ - 

ἀλλ᾽ εἰχάϑω δῆτ᾽; εἶτα πῶς ὃ δύεμορος 
- 2 , -“ 

εἰς φῶς τάδ᾽ ἔρξας εἶμι; τῷ προςήγορος; 
"ω φὰ ) - 

πῶς, ὦ τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ ἐμοῦ κύχλοι 

1331. θὰ Νϑορῇ. δῖ ν πὰ} Βαϑιᾶ- 
τοῦ, ννὰβ 004{΄. ἀδ᾽ ἰδυβομοηάα, 
η ἀϊοδοιι Ριηκίθ θὲ ννᾶ ρὲ Β6- 

τίομν ἀ65 ἕμπορος μι] ΡΘ. 61}, ἀπ 
ἀὰ ΡΠ]. 5ϊοιι ποιμνν θη ϊρ ἃη 6 Π θη 
ΒΟΡΊΟΝυ ΘΡΠΠ ΟΡ ΠΙΠ5510, 80 ὙγΔ} 68 
πδιΠ, [δι γὰρ ἡμῖν ἐστιν τὰ 

ΒΟ γοίθθη γὰρ ἥμιν ἔστιν, ὶν 
πα θη π ἄμ] 10} ΙΡΚΊΙΙΘΙ. 

1940. ΤΡΟ)] 5 ΒᾺ]}} υνἱνὰ ΑἸ] - 
πιθῖη, ἃ00Ι} 6] ΑΘΒΟ 705 ἴμ} Αβᾶπι. 
1Π ἄθη ΕΡ Π5ΟΙΠΙμ6" νου ]ορὶ ἐλ πϑὰς 
νεῖ Ὑίνρ. ὃ, 8 ΚΖ ὡς ρ»ίμια ἑποθρο- 
χαΐ αθϑίαϑ --- [,11{07γὰ οἰὴν ραίγ1α6 
ἰαογπιαγιϑ ρογζμδηθ γοίίιᾳμο.) 
υπἀ π80}}) Απάἀθαιιηρθὴ Δ]06 Ὁ ΠΤ) 10}- 
ἴθ ῬϑΡθομβπθίθη ἀϊθ ΟΠ πο]ορθη 
ΒΟΡᾺΡ ἤθη Τὰρ ἃ Θαργαλιῶνος 
ἀγδόη φϑίνοντος; ἀδν Ἴ) ΓΘ] οη 
ἌΡΟΡ ΘΗ ΒΡ. οἴννα ἀπβϑῦη Μαᾶὶ. 

1941. πᾶσαν, Βδπ2]1 60}, ν16 

ΤύάοΝ. 432 νοὴ Οδο α]α πόλις ἐδά- 
μὴ πᾶσα, κὰ Δι. 1160. Ζα ἢ δί- 
δωσιν νρ]. 618 12 σὰ ἡ ΕἸ. 498. 

1344. 6 Ζιυρονν πη "6 ϑίθῃν ἴῃ 
ἄοιι χριϑῆναι ἕν ἄριστον, νΕΥῈ]. 
ΡΠ 5 ΔΙ 7950; 

1948. ΡΒΠ]., ἄἀυγοῖ Ν ορ[οΙ 6 πιο ϑ᾽ 
γνοΠ] οι οἰ πίθ ΑἼΒΡΡΔΟΠ6. βορ ἢν, 
ϑδορᾶϊῃ ἴμὶ ΕοΡίρδηρο ἀ6ι" ἤθάθ ἀο0ἢ 
ΔΠΠ Δ Π1}5 ν]θάοΡ. ἴῃ οἷηθ ΖΟΡηΪΡ6 
δ αηρ Ροὶ ἄρῃ ἀοάδηκοη ἃη 
᾿ϑϑίηβ Ρϑίηϊρθιν, 80 4855 δ" δυῇ 561- 
η6 ΕΠ 50} ] 556. "ΘΟ ϑίθ ἢ. 

1950. ΨΡΙ: Αἱ. 4,51 ΒΕ 
1354. ΥῖΊ᾽ε νον οί ἢ Ὁ, πὶ 61- 

ῃΠ6 Αυρθη (χύχλοι Ὃ. Β. 1210, 
ὀμμάτων κύκλοι Δηϊ. 912), ἀϊ6 
1} 4[1165 ἀϊθ6565 ἰἴη ΒοζΖζυϑ 
δυο θορδηροηο!ηγοοδῖ 

: ΒΦ ΕΊΝΡΙΕΙ 65 Δι" ]ίθη Κδη- 
Π8 ἢ ...«- (Απάογο γευθίμάθη τ α ῦ τ᾿ 
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τϑυδταῦτ᾽, ἐξανασχήσεσϑε τοῖσιν ᾿Ατρέως 
ἐμὲ ξυνόντα παισὶν, οἵ μ᾽ ἀπώλεσαν; 
πῶς τῷ πανώλει παιδὶ τῷ «“αερτίου; 
οὐ γάρ μξ τἄλγος τῶν παρελϑόντων δάχνει, 
ἀλλ᾽ οἷα χρὴ παϑεῖν μὲ πρὸς τούτων ἔτι 

1800 δοχῶ προλεύσσειν. οἷς γὰρ ἢ γνώμη χαχῶν 
μήτηρ γένηται, τάλλα παιδεύει, χαχά. 

Ν - 3, ὅν ᾽ὔ Βὴ ’ 

καὶ σοῦ δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάσας ἔχω τόδε. 
χρῆν γάρ σε μήτ᾽ αὐτόν ποτ᾽ ἐς Τροίαν μολεῖν, 
ἡμᾶς τ᾽ ἀπείργειν, οἵ γέ σου καϑύβρισαν, 

ΝΣ - εν 
στατρὸς γέρας συλῶντες. [οἱ τὸν ἀϑλιον 

» γ ὦ Ἕ δ εὐ ὶ , 
«ἴανϑ' ὅπλων σοῦ πατρὸς ὕστερον δίχῃ 

1306 Οδυσσέως ἔχριναν.] εἶτα τοῖςδε σὺ 
Ξ ’ ») ΜΕΙΣῚ 2 ’ ᾽ὔ 

εἰ ξυμμαχήσων, χαμὶ ἀναγχάζεις τόδε; 
Ἁ - ’,, 2 2 [. , 

μὴ δῆτα, τέχνον" ἀλλ ἃ μοι ξυνώμοσας, 
πέμιψον πρὸς οἴχους" χαὐτὸς ἂν Σχύρῳ μένων 

2 32 " [᾿ 

ἔξαν., 80 ἀἄλ855 ἐμὲ ξυνόντα 6ρ- 
ΘΧΘΡ ΘΙ 50} ΠΡΟ δ. νγᾶρθ, νθ 
Τμακ. 9,18 πυνϑανόμενοι τ αὕτα, 
τοὺς Διυτιληναίους τῆς γῆς κρα- 
τοῦτες ἐκο: ΜΕ]. οὔϑη χὰ 104.) 

1560 ἢ. Ὧϊ6 ΟἸδηθανα Βοζίθμηρ 
Ζ ΙΒομδπ μή τὴ ρ ἀπά παιδεύει 
ζρῖρι, ἄδ85 ἀθι" ϑίηη ἰδ: Μϑὶπθ 
Εδιπάθ τνοράθη ἴπγα ΒΟ] οἰ ἀϊσαηρθη 
ἰογιβοίζθη ; ἀθπη ΤΠ Θαἴ6, ἀθ π ἢ 
Θἰηη 8] "56 ἃ οδἰ πηπ πη ο Μα - 
10 "5 ΤΠ αΐθη σοννονάσδη, 
ἀθηθη σζίθθὺ (ἄϊθ5θα. Μαμ6}) ἀ 16 
γι οη (Τηαίθη) σὰ "5 6Πη 
ἢ ΟΡ πη, ἃ. ᾿. νγῸΡ Θἰ πη) 8] ἃκϊι5 ἴη- 
ΠΟΙΡῸΡ ΟΠ] ΘΟ Πρ ΚΘ, ουαπά παι! ἢ, 
50] ΘΟ ΘΟ πο] Πᾶϊ, νοπ ἄδιι 
ἀανῖ πδη ποῖ [ἀν 416 ΖυκΚαη πὰ 
Β 565 διυγαρίθη, Νρορῖ. Βἰηρδρθη 
μιαῖνθ. δἴοθ. πὰ" Γνρ ἄθη ΑΒ ΘΗΡΊΙΟΚ 
Ζὰπι Ββθη νϑυ]οθίίθη 1α55θη. τ ἀλ- 
λα ἰδὲ ϑυβδίαη νοι, χαχά 815 
ννοΙοΡο5. Ργᾶάικαὶ χὰ [ἀ556η. 

1362. εἰϑε; πᾷ]. πὸ 1358 Γ. 
τὸ ξυνεῖναι ᾿Ατρείϑαις. θθπη 1358 
--- 1901 5ϊπά πιν πάθον Βορυῦπάπης 

ἄος ΕΛ ΠΡ πη, σα Ὑν Ιοῃ θη ΡΠ. 1]. πππ 
ΖΡ ΟΚΚΟΙΓΊ. --- Μ ἀπ ἀθουβθῆθ βῖοἢ!, 
νγῖὶθ ἀϊθ νοῦ Θά. ἄθμι Νοϑορῖ. εἰη- 
δόροθοπθ Ομ οΙ ΚΙ ρος 16 χὲ βὰν 
ἄδπι ΡΙ]. οἴπθη Παυρίργαπά σορθη 
ἀϊθ Αὐιϑϑο!παηρ᾽ τ ἀΘη ΠΡ ΘὈΠ ΟΠ ἢ 
ΒΘΙΟΙ αἰ σοας. Διο ἀ65 Νοορί. Π6ν- 
ΒΊΘΡΙ, 

1364. οἵ γε, στέηι ἐἰὶ (Α4{1ρ»1- 
ἄα6) οὐον ψφιέῖηο ἐΐθὲ ἐ{{π5 6- 
γ" τ {. ---- Ὅ16 οἰ προ ΚΙ αιππηουίθη ΝΘ ΓΒ6. 
δηΠἃ ρϑάδηκθηϊοβθ [πιθρροϊαἰίοη, 
θθηη ΡΙ]. νγϑῖβϑ πίοι νοη 661" 
ὅπλων κρίσις απ ἄθηι ἀάραι5 δηΐ- 
ΒΡΓπηβόηθη. {Πη6 βδηρ6 (65 ἄϑλιος 
««ἴας. ΝΥ ἄϑδιθ. ὁ" ἃ) 81" ἀο}} ἄάνοη, 
50. ᾶϊπ[(6 65. ἀοοῦ βθίπο" ΑἸ 510 ΒΕ, 
ἄθη Νοορῖ. δυ[ΖιθῖσΖθη, πῖοῦῖ ρ6- 
ἀϊθηι, Ζὰ βᾶρϑη, ἀ16 ὟΥ αἴΐϑη μᾶϊίθη 
ἄδθπι Αἰὰβ δίαι 465 Θά. φόρϑθϑη 
ννου θη 501|160. 9)ὲὰ5 συλᾶν Π]16}Ὁ 
ἄἀάβθ6 1} 6, βο ἃ 5ἷθ. ἱγροπα ὑνθιη 
ΔΆ580 ἄθπὶ Νρορί. βόρόροι νγῈ}"-- 
ἄρῃ. ΠΔΠῸΡ διιοὶὶ 369 η ᾽τολμή- 
σατ' ἀντ᾽ ἐμοῦ τινι δοῦναι τὰ 
τεύχη τἀμά; 

1868. 6]. 489 ΗΠ. 
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ξα χαχῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσϑαι χαχούς. 
χοὔτω διπλῆν μὲν ἐξ ἐμοῦ χτήσει χάριν, . 
διπλῆν δὲ πατρός" χοὺ χαχοὺς ἐπωφελῶν 
δόξεις ὅμοιος τοῖς κακοῖς πεφυκέναι. 

ΝΕΟΠΊΤΟΛΕΜΟΣ. 

λέγεις μὲν εἰχότ᾽, ἀλλ᾿ ὅμως σε βούλομαι 
ϑεοῖς τε πιστεύσαντα τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις 
φίλου μετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε τῆςδ᾽ ἐχπλεῖν χϑονός. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΣ. 

ἢ πρὸς τὰ Τροίας πεδία καὶ τὸν. ᾿Φτρέως 
ἔχϑιστον υἱὸν τῷδε δυστήνῳ ποδί; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

πρὸς τοὺς μὲν οὖν σὲ τήνδε τ᾽ ἕμπυον βάσιν 
σπαύσοντας ἄλγους, καπτοσώσοντας νόσου. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὦ δεινὸν αἶνον αἰνέσας, τί φής ποτε; 

τ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ἃ σοί τε χἀμοὶ λῷσϑ'᾽ δρῶ τελούμενα. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

χαὶ ταῦτα λέξας οὐ καταισχύνει ϑεούς; 

ΝΕΟΠΤ ΟΛΕΜΟΣ. 
πῶς γάρ τις αἰσχύνοιτ᾽ ἂν ὠφελούμενος; 

1810. ΘορροΙ ον Ὅδηκ, [η50- 
ἴση δ ἀἴ16ὸ Αἰγιάθη ἴῃ ΝΟΥ βιὔγσί 
αηἀ ἄδη ῬὨ1]. οργοίλοι. Ποοῖ πυρά 
διπλῆ χάρις ἄβουπαυρὶ [γ 
δΡοϑδίον ᾶπκ δοΒδρὶ, νυν ΠΠΙ65. 
109 παντὶ προςχείμενον κέρδος 
πρὸς ἔργῳ τὴν χάριν τίκτει δισιλῆν. 

ΟΡΙαι. Ῥνοίαρ. 810 41: διπλῆ ἂν εἴη 
ἡ χάρις, 6]. ΤΡΔ6}.. 019. Περοά. 
8, 42 χάρτα τε εὖ ἐποίησας καὶ 
χάρις διπλέη τῶν τε λόγου καὶ 
τῶν δώρων. -- δὴ Ψαι6Ρ 56 ζὶ 
ΟΡ ΠΙΘΡ ποῦ ἃ) ἴμοθθη ψ 815, 
γε]. 493. 665. 1212. 1480. 

1814. ϑεοῖς, ἀόγοθ ὙΥΠ]Θη 
Ἠοϊοποβ νορκαπάθίθ. 

1815. ΝΕΙ. 188ὅ φίλος γ᾽ ὦν. 
κα Νεορῖ. πἰομὶ νναρὶ, διβάγζοκ- 

πὸ ΤΡῸ]ὰ 415 Ζ161 ἀδν ΕδΠρ Ζιι 
πρήποη, 80 ἴαρὶ ΡΒ]. ἀπά 6} ἀϊ6 
οηἰδοροηϑίθῃθπάθη δ νυ Ἰ ρ Κοιΐθη 
ὮΘΡνΟΙ. 

1810. ΕΣ πϑπηΐ ΑΡ ΗΘ ΠΟ Α]- 
Ἰοίη βίαιὑ ἀονΡ Αἰγριάθη, νϑρρ]. 369. 
τῷδε δυστ. ποδί, ἀδνΡ ἴμπ βιθιβ 
ἂη Αἴα Ῥροίπίροι, 416 πη ἀ655}81} 
δουδάθ νϑυβίοβϑϑθη μαίζθη, ΟΡ ΠΠΘΙῚ 

νυῦναο. 
1318. Ζι Αἱ. 1147 σὲ καὶ τὸ 

σὸν λάβρον στόμα. 
1380. ΑΙ ΟΡ ιοα νν 16 297. 
1382. δομᾶμπιθ ἀϊοῖ νοῦ" ἄδθη αὐί- 

ἴθ Ρη, σγυϑῆῃ ἀπ την γαῖ μθη Καπηβϑῖ, 
κι πιθίπθη Εοίη θη Ζὰ ρΘ]Ιθη. 

1389. Νοορί., 586ῖπ Ζ16] νον 
Αὐρθη, οὐννιθάογι, γον β56ῖηθη οῦ- 

15τὸ 

1810 

1980 
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
λέγεις δ᾽ ᾿“Ατρείδαις ὄφελος, ἢ ̓ π’ ἐμοὶ τάδε ; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ.:! 
13ϑὅσοί που, φίλος γ᾽ ὧν, χὠ λόγος τοιόςδε μου. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
πῶς, ὅς γε τοῖς ἐχϑροῖσί μ᾽ ἐχδοῦναι ϑέλεις; 

ΝΕΟΠΎΤΟΛΕΜΟΣ. 
ὦ τᾶν, διδάσκου μὴ ϑρασύνεσϑαι καχοῖς. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
ὀλεῖς με, γιγνώσχω σε τοῖςδε τοῖς λόγοις, 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
οὔχουν ἔγωγε" φημὶ δ᾽ οὔ σε μανϑάνειν. 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
1890 ἐγὼ οὐκ ᾿Ατρείδας ἐχβαλόντας οἶδά με; 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἐχβαλόντες εἰ πτάλιν σώσουσ᾽ ὅρα. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 
οὐδέποϑ'᾽ ἑκόντα γ᾽ ὥστε τὴν Τροίαν ἰδεῖν. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς δρῷμεν, εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις 
πδίσειν δυνησόμεσϑα μηδὲν ὧν λέγω; 

1μ6}} Πηπάθ, Ὀγδῦοιδ 5᾽οῖν πίοι Ζὰ 
ΒΟμάιηθη, νβ]. 111. Πὰ δ ἃ}61 
Θθθη βιοϑᾶρὶ μαϊ 16, δ γᾶ ΠΠ6 Ζιι ἄθιη, 
νγ»ὰβ5 ἱῃπεπ Βοϊάδη ἀὰ5 βθϑίβ οὶ, 
850 ἴγαρὲ Ρἢ}]. ΗΠ ῦ : ,ΟὙὝΥΘηη ἀὰ 
ἄαροὶ νοὴ «δ᾽ η θη) ΝΟΥ 61] ΒΡ οἰ, 
τηθίηϑὺ ἀὰ ἀὰ ἄδη ἄβθη Αἰνίάθη οὐδ 
11 Ζυρ ἀδοβίθη αοννίπη 7“ Παρ αὰ 
οΡκΙᾶρι Νϑορι., ἀθὺΡ Θθννίπη. ρο]ι8 
ἄδιῃ Ρ]}1]., ἄθιη ΘΓ ΟΠ] ννΟ]16, ἀπά 
ἀαγαυ ΡῸ 6. ἃποῖ βοῖπθ ἄρῃ ΡΒ]]. 
ΓΡΘαΠ ΠΟ 6. Βθάθ ἢΐπαι5. 80. δηϊ- 
50] ἀρ. ΝΘορι. σον Ιϑθο 556 η ἤθη 

. ἄθη ΡΒ]. δα ρορθπάθη, πίόμὶ ΒΘ ηΔῈ 
ἃ βονγοβόποη Αὐβάνιοκ ὠφελούμε- 
ψος. -- δν 4ἃ5. ῃ}}} ἄθιη θ]οβϑθῃ 
θαι. δρννθομβοὶηάθ ἢ π᾿ ἐμοΐ 
({ὠογ"έγι ἴγι ηι6 γθεἰμγιἰα ἐμ) 122}} διη- 

ΡῇΘΙΙν ἀθΡ ΓΟ] δθπάθ 815 ΠΡ ππᾶπη8 
Ἃοη)]. ἢ χὰἀμοί. 

1387. Ο. (. 592 ὦ μῶρε, ϑυ- 
μὸς δ᾽ ἐν κακοῖς οὐ ξύμφορον. 

1389. ἔγωγε, σε ὀλῶ. --- οὔ 
σε μανϑ. Ἰευρποὶ ἀὰ5 γεγν ώ- 
σχω σε. ἴον 1390 οἶδα. Νρορῖ., 
πη ΡΠ]]., μαμ 4]6 ἀοοὶ) Β]05 ἱπῃ 
ΤὨΓΟΡΟ556. 46 Αἰράθη. 

1992.  ΡΙ  ἤΘον. 

1394. Πὲὺ [ηἴ πείσειν ἰδ: ἄδπὶ 
Τοιηρυ8 465 Ἡδυρίνουθὶ ἀβϑίμ ΠΠρι, 
νἱὸ Το. 2, 27 πείσειν γὰρ Σι- 
τάλχην πέμψειν στρατιάν, ζΖὰ 
Ὁ. ἢ. 2172. ον" ΡΙυαν. δυνησ. 
ὑπ δ΄ης, λέγω ψγθο 561} ἄμ] οι 
Ὑ6 1221. 
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ὡς ὅᾷστ᾽ ἐμοὶ μὲν τῶν λόγων λῆξαι, σὲ δὲ 1395 
ζῆν, ὥσπερ ἤδη ζῇς, ἄνευ σωτηρίας --- 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
» 2 Σ ΓΩ2 (ὦ -"ἦ - 

ξἕα μὲ πάσχειν ταῦϑ' ἅπερ παϑεῖν μὲ δεῖ" 
«' τ νον τες ἘΠ ὁ ον » » ’ α ὃ ἢνεῦσας μοι δεξιᾶς ἐμῆς ϑιγῶν, 
πέμτπτειν πρὸς οἴχους, ταῦτά μοι πρᾶξον, τέχνον, 
καὶ μὴ βράδυνε μηδ᾽ ἐπιμνησϑῆς ἕτι 1400 
Τροίας. ἅλις γάρ μοι τεϑρήνηται γόοις. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
3 - εἰ δοχεῖ, στείχωμεν. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

ὦ γενναῖον εἰρηχὼς ἔπος. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ἀντέρειδε νῦν βάσιν σήν. 
ΦΙΛΟΚΤῊΉΤΗΣ. 

εἰς ὅσον γ᾽ ἐγὰ σϑένω. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

ϑιν ἢ Ἁ -- 2 - , 
αἰτίαν δὲ πῶς -Δχαιῶν φεύξομαι; 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗῊΣ. 

μὴ φροντίσης. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 
᾽ Ἁ ᾿ δὴν - ὦ Ν Ἔ ’ 

τι γὰρ, ξἑὰν πορϑῶσι χωραν τὴν ἑμὴν; 140 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉῊΣ. 
ἐγὼ παρὼν 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

τίνα προςωφέλησιν ἔρξεις; 

1395 Η΄. Νοορί. τη! δἰηθῃ ἅπ5- 
βδοιυβίθη νογϑυοῆ, ἄθη Ρ}]]. Ζζὰ 6Γ- 
ΘΙ: τὡῴο ἃ ὈΙΘΙΡΕ 1 ΠΟΙ 
ἀθΥὶ σὰ ἵππη, νη ἄὰ δυῖ Κοὶ- 
Π65 "θη ον" ονίθ, ἀϊθ ᾿οὐν δη ἀἶο] 
ΤΊ ΓΘ, ΓΘ. 7 θηη ἀδᾶ5 [,μοἰο οδιθ 
υυᾶγο 65 [ὔν τὰ ὁ ἢ ἤΡΘῚ ΠΟ, ἀὰ5 Ζι- 
γοάθη δυϊζιροθθη, ἀδ55 ἃῈ}" ἀὰ 
ἄδηη Ἰοθοϑὶ, ννῖθ Ι5 6 ., ἴῃ 5οῆννθ- 
γοιὴ Εἰρηά ..... “ς 4Δἃ5 ὙΠ ὨΪΡ 
ΞΟ πο} ἄδΖιι Ζι νοβ θ ἢ θη. 
ΑΡὲν ΡΒ1. [ἅ}}} ἄδθν Νϑορί. ἴπ ἀϊθ 
Βοάθ. (Βυγῦμον. νϑυμαι μοί ἴοι σὲ 

δὲ ἐᾶν (πᾶμ]. ζῆν), ννῖθ Ο. (. 198 
ἡμᾶς δ᾽ ἔα ζῆν ἐνθάδε. ΒεΡΡΚ 
Βθῖζι δίηίον δρῷμεν οἷη ἘΡαρ6Ζ6]- 
οἰθη., δἰπίονΡ λέγω Κοιμιηᾶ, ἱπάθιπ 
δ" εἰ σέ γ᾽, - . . ἃ15 νονάονβαιζ μ8- 
ἰρδομίοι πὰ [ἂν ὡς ῥδᾷστ᾽ 5ομρΡοῖθί 
ὥρα ᾿στ᾽.) 

1401. τεϑρ. γόοις, νᾶμροπά 
ἀ6ν βᾶηζθη [,6] ἀΘη5Ζϑὶν δα [θη η05. 

1402. Νὰ ἀγἄηρι. Ναορίο]θ 05 
ἴῃ ὑροοι. Το θη, ὑνθΡη 510} 
561η πη 1186 1 ΕἸ 56}}}1ι55, 4116 (ἀ6- 
ἌΠΡθα. Ζὰ υὙἼϑιδοιηΐθη, δι βρΓΙοῦ, 
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ΦΙΛΟΚΤΉΗΤΗΣ. 
βέλεσι τοῖς Ἡρακλέους 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΌΣ. 

πῶς λέγεις; ’ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΉΗΉΣ. 

εἴρξω πελάζειν. 
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

στεῖχε προςχύσας χϑόνα. 
ἩΗἩΡΑΚΛΗῊΣ. 

μήτπτω γε, πρὶν ἂν τῶν ἡμετέρων. 
1410 ἀΐῃης μύϑων, “τα Ποίαντος" 

φάσχειν δ᾽ αὐδὴν τὴν Ἡραχλέους 
2 - ’ ’ 2 

ἀχοῇ τὲ χλύειν, λεύσσειν τ οιψιν. 

τὴν σὴν δ᾽ ἥκω χάριν οὐρανίας 
ἕδρας προλιπών, 

᾿Διὐτὰ 4τός τὲ φράσων βουλεύματά σοι, 
Ἁ κατερητύσων ᾽ ὅδὸν, ἣν στέλλει" 

2 - 

σὺ δ᾽ ἐμῶν μύϑων ἐπάχουσον. ΄ 

Ἀ -Ὁ ’ Ἁ γ Ν , ’ 

χαὶ πρῶτα μέν σοι τὰς ἐμὰς δείξω τύχας, 
«! ε Ἁ Ἂ ᾽ὔ 

σους πονῆσας χαὶ διεξελϑὼν πόνους 

Ζίπη ΑἙΓ ΡΟ, ἀὰ ῬἢΠ1]. 1ῃπ οἰπιηδ] 
Ῥϑπὴ ὙΥ οὶ μᾶ}{6. 

1403. προςχ. γϑόνα, ν ΘΓ]. 
1452 ἀπά ὅ99. 

1411. φάσκειν, ΥνβΒ]. ὅ1. Νδοὶι 
φάσκειν δ᾽ αὐδὴν τ. Ἥρ. εν- 
γγαρίοι τηὰη οἰπίαοι χλύειν. θὰ 
ρὸν ΡΒΠοΚίοι, ἄσπρο ἀἰ6 ΡοΚάππηίο 
.Πηη6 ἄδς ἨΘΡΆΚΙο5. Δα ΟΡ Κϑαιῃ 
δοιηδοιμῖ, 10} ἄσβϑοη (ἀὐι θυ ρ ϑ ΓΑ] ς 
Δα ἄοπι ϑεολογεῖον (5. 416. ΠΗ]. 
Ζιηὶ Α185) 58}, 80 1 Δι0}} ΘΙ", 
ψν16 6716. 081 ππὰ οι, ΠΡ 6 π ἀπά 
ΞΘ, Θη νου θυηάσδη. ΥΥ ἅλα νοὴ νογη- 
Πυθίη αἴθ ο ἀρροηβαὶζ ΒΘ) 510}:- 
Ὡρὶ βόννθϑρη, 80 νυ ρ 6 φάσκειν 

δ᾽ θήν» τε τὴν Ἣρ. κλύειν ὄψιν 
τε ἡἐδυιει 4ἃ5 ΒΘ ΡΟΙΡΘΟΒΙ βαννο- 
56η 8610. 80. 061" {υ1{{ ΠῚ πν7νοὶ- 
το αἸΙοάο (ἸἸ ἀϑιηῖι5. οἷα ἀηὰ δι 6 Γ- 

ῇ ᾿ Ξ Ὁ » γναρίοίο ἀθβοπδαι χι ἀχοῇ (ὀρϑαλ- 

μοῖς τελεύσσει»ν) αἰπηπιΐ 416 ΕΌΓΡΗΙ 8 η, 
αἷς. βίηρθ ϑΌΡΠ" χλύειν τε αὐδήν. 

1418. ἬδνδκΙοϑ, ἄθν Ζθιιβ᾽ Εἰηι- 
5016 55πηρθη (ν 8]. 989 ἢν τἱζ 1415) 
νορκύπαοι, ννοῖϑὺ ἄθη Ῥ.]]. σιιοῦϑὶ 
(ἀθ πρῶτα μέν ΘΠ ΒΡΙΊΟΙ; ἄθηι, 
δίππο ποῖ 1421 χαὶ σοὶ τοῦτ᾽ ὁφ. 
παϑεῖν) ἃ 5οη δἴϑϑπθα ἀυγο}} ν᾽ 6 6 
Καιηρ[ ἀπὰ Μὔμοι. ΘΡΓΆΠΡΘη65 (6- 
Β0Π 1 Κ: 6Ρ μᾶ}}6 ἀδ[ αὶ Ὁ 110} 6 
ΗοΡΓΙΙΟ Καὶ ϑυμαϊτθπ (ἀϑ. 
ἀρετήν). ἘΡδηβο νορ οῖθϑὶ. ΟΣ 
ἄθὶ ΡΙ]. 5.1 ΟΡ ΘΥΡΙ ΘΙ Κοὶί 
80} Ιαῆρϑη [,οἰάθη. (816 ἄρον! θ- 
ἴογις ἃ. λέξω τύχας Κῦπηϊο, πὺΓ 
Βίθιθη, ψνόπη θυ ᾶκΙο5. νυ ΙΡΚΙΙΟὶΙ 
οἴπθ ΕρΖᾷμ! αηρ νοῦ βθίηθη τύχαι ν 
δᾶρο. [οἷ παι αν ,σχένψαι, 
νοζιι ὡς πάρεσϑ'᾽ ὁρᾶν δα} ΒεΠπηηηῖ6, 
ν ΟΡ ΘΒ] ρθη, μᾶ})8 16 Ζῇ 06} 46 
ΤΙ μ 66 Ηἰποπααιΐοι ΒοΡρκ5. δυϊ- 
ΘΘΠΟΙΏΠΙΘΗ.) 
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2 ’ 23 Ἁ 2ὔ ς ’ 2 « - 

ἀϑάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς παάρεσϑ' ὁρᾶν. 
Ν Ἁ δ... ΟΝ -ψ«ἷ ) 2 ,’ - 

χαὶ σοὶ, σὰφ ισϑι, τοῦτ ὀφείλεται παϑεῖν, 

ἂχ τῶν πόνων τῶνδ᾽ εὐχλεᾶ ϑέσϑαι βίον. 

ἐλθὼν δὲ σὺν τῷδ᾽ ἀνδρὶ πρὸς τὸ Τρωιχὸν 

πόλισμα, πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς, 
κ᾿ - - 

ἀρετῇ τε πρῶτος ἐχχριϑεὶς στρατεύματος, 
δ - - ! 

Πάριν μὲν, ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος καχῶν ἔφυ, 

τόξοισι τοῖς ἐμοῖσι νοσφίσεις βίου, 
’ Π -“ ’ ΒῚ ΕῚ ’ὔ Α 

πέρσεις τε Τροίαν, σχῦλά τ᾽ εἰς μέλαϑρα σὰ 

πέμψεις, ἀριστεῖ᾽ ἐκλαβὼν στρατεύματος, 

Ποίαντι πατρὶ πρὸς πάτρας Οἴτης πλάκα. 
ΕἾ .032 ὟΝ Ψ Ἀ - , - 

ἃ δ᾽ ἂν λάβης σὺ σχῦλα πολεμίου στρατοῦ, 

τόξων ἐμῶν μνημεῖα πρὸς πυρὰν ἐμὴν 

1420. ὡς πάρ. δρ. ἂῃ ἀ6Γ νοῃ 
σοιθτοιοιι. ΟἸαπχ ἀπ Ποββθηθὴ (ἀ6- 

δία] ἀθ5 ἀπ ἄθμι ϑεολογεῖον 6᾽- 
βοπίοπθηθη ΠΟΙΆΚ[68. 

1425. Ζννοίθυ]οὶ νϑυβρυῖοῖ! Ηθ- 

γάκίο5, Βοίροίππρ νοῦ ἀον Κρδηκ- 

ποῖν απά᾿ ΕΟΡοΡαηρ; ΤΙΟ] 5, Υϑ]. 

1345. ΨΥ ΟΙΙ ἀθν χυνοῖϊο Ρυπκὶ ἃ]5 

ἄδν νου ρϑῖθ 15. Ζυϊοῦχῦ νουβραν! 

νυν, δἰπὰ ἀἴο ἄρνίρθη νου] ββαη- 

σαπ πἴοι! ἄθπι πρῶτον μέν ἀυγοὶι 

δέ επιροσοηροβοιζί, βοπᾶθυπ ἀθΓοι 

τε ἈροΓ μι, απ ἃ νν 61} ΠΡ ΚΙ68 πθ- 

οα ἀονΡ Ζεογβιονιηρ; ΤΡΟ͵] 5. ἅΠ0]}} 

ἀϊὸ ἃ Μῦγαον 465 Δ οΠΠΘὰ5. Ζὰ 

ποἰπποπᾶς Βδοῖο νὴ ἅϊπηι ἀπά θ6ἰ 46 

ΤΠαΐοα ἀστοὶ θη Βορθη 5650! ΘΠ ΘΗ, 

80 ψἱρ ἀπο]ν πἴθι" 5ἴαι 465 ἀθροη- 

5165 (Πάριν μὲν νοσφίσεις βίου, 
Τροίαν δὲ πέρσεις) ἀἷδ ΟἰπίΔΟΠ6 
Δηγοῖδαπρ νορροζοροπ, Κρ]. 1944. 

1420. Οἵν “ῖνᾷ "ὲῖ ἄθπ ΤΡαρὶ- 

Κορη 116 Νοῖθι 465 Ἰδηβθη ΚΡΙΘΡῸΒ 

δ 5οῖπο ορδίθ 6116, Ῥαγῖβ. δ6- 

ΘΟ ΌΡθ6α, γ6 0]. Αἱ. 1192, τ. 

Απᾶν. 2101. Α6β8ο}). 48. 698 [ἢ 

1428. ϑδιᾶδιο ἀπά (ἀθβο!]θ οι ον 

τὐπαιίθπ [6 ἢ} ππᾶποιοι" σχῦλα, νν6]- 

6Π6 ἀϊο ονίαμνθη, ἄορ ὟΝ αἰρῃ, 

αὺΐο ἀϊο ἀδθ5 Ρἢ]]., πιᾶπ ἃ0}}) ψΟ]- 

τοδί, νου ΤΊΡο͵α μθ  ΡΡΔ ΟΝ πᾶι- 

ἴθη : "δὶ Αθβοῖι. 5. ὅθ Πιοῖβϑί 685 

νοι ἄδη ϑίθρονπ δόμοις ἐπασσά- 

λευσαν (λάφυρα) ἀρχαῖον γάνος. 

Τ}η56Ρ6 516116 βοιιοῖπι δα ἀρ! δ! οἴνοπα 

σκῦλα, ἀϊα πιᾶπ ἱπ ΡΙΙΠοΚιοὶς. Ποὶ- 

πα} χοῖρίθ, δηζιϑρίθιθη. ον 1858 

μαϊίθη αἰἰ6 Ερθη. ἀΐθδο παιη δα , 56- 

ταδοῖι, ννῖο ΡΙΗΙΠοβιν. ἤθροῖκ. 900,1 

μοβιᾷιρι, ΡΠ]. πὰ} 8 ἀριστεῖα λαμ- 
πρά οΥπα] θπ. 

1431. Ποη "οὶ ἄθιυ' Δ] ΠΡ μη θη 

ΤΠΘΙαηρ; ἀον Καὶ οσϑθθαϊο ἀθιὰ ΡΠ]. 

Ζα [Ὡ]Ποπάθι ἀριστεῖα (ν8]. Αἰ. 495) 
ννοράρθη ἀϊο σχῦλα Θοπἰροροηροβοίζί, 

ἀϊ6 δ ἄδπ παρ ἄθι ΠοΡα ΚΙ οἰβοι θη 

Βορϑη οὐἹθρίοη Βδἰπάθη ἃ βοΖορθῃ: 

ἀϊθ56. 5011 ΡΠ]. ἀπ ἄδην 6 ]]ΠΠΡ 6 η 

Ῥ]αΐχο ἀδ5 ϑομο [υ μαι 0 π5 γν ΘΠ θη. 

ΘΊομον Ζοῖρία πᾶη πὶ Θοία, ἄθβεθη 

ΤΠ ν οποΡ ἄθπ ΠοΡΆΚΙΟ 5. ΠΟ ν ῦ- 

δμνίθη (νε]. Ηθνροά. 7, 1716), 4686 

ΒοΙχαΐοη. --- Πὰ5 ἄρον! ἴον! τὸ ὅ- 

δὲ τοῦ στρατοῦ, οί τηδιι 

τοῦ Τρώων στρατοῦ ΘΡΨΔΡΕΙ, 
νοράπαογι Ηδγπιᾶπη πῃ τοῦδε τοῦ 

στόλου, π᾿ παο οαροάϊέϊογιθ. ΑἹ- 
Ἰοΐθ ἄθπι στράτευμα ἀδΡ ΑοἰᾶοΡ 

(1429) 5οιθίαν ν δ] ἢ Ζὰ Θη βρΡ6- 
ομθη σχῦλα πολεμίου στρατοῦ, 

νοὶ ἴον. σοβομρί θη [ι4}}6, 116 }}6} 

αἷ5 τοῦ δήου στρατοῦ. 

1420 

1450 
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κόμιζε. χαὶ σοὶ ταῦτ᾽, “Ἵχιλλέως τἔέχνον, 
παρήνεσ'" οὔτε γὰρ σὺ τοῦδ᾽ ἄτερ σϑένεις 

1480 ἑλεῖν τὸ Τροίας πεδίον οὐϑ᾽ οὗτος σέϑεν. 
ἀλλ᾽ ὡς λέοντε συννόμω φυλάσσετον 
οὗτος σὲ καὶ σὺ τόνδ᾽. ἐγὼ δ᾽ ᾿Ασχληπιὸν᾽ 
παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου πρὸς Ἴλιον. 
τὸ δεύτερον γὰρ τοῖς ἐμοῖς αὐτὴν χρεὼν 

Ἰμ0τόξοις ἁλῶναι. τοῦτο δ᾽ ἐννοεῖσϑ᾽, ὅταν 
πορϑῆτε γαῖαν, εὐσεβεῖν τὰ πρὸς. ϑεούς. 
[ὡς τάλλα πάντα δεύτερ᾽ ἡγεῖται στατὴρ 
Ζεύς. ἡ γὰρ εὐσέβεια συνϑνήσχει βοοτοῖς" 
κἂν ζῶσι χἂν ϑάνωσιν, οὐχ ἀπόλλυται. 

1438. Αὐο [ἀν Νϑορῦ. β1]} ἀὰ5 
δῦθη (ἀοϑαρίθ, 5016 685 ἄθῃ Ζυρ 
ϑοβθη ΤΊο]α Ῥ ιν ΠῚ. 

4184. 6]. 115. 1385 υπὰ πιὶ 
παρήνεσα 1289. 1814. ὙΥΪε δη- 
ἄθγη ΠΡ οΡΡρθηάθη ΠΟΙ άπ, Α6}}}- 
165, Αἰἴαβ, ΑρδΠΙΘΙΠΠΟΠ, Οάγεβοιδ, 
ΠΡ δύ6]} ἄθιη Νοορι. ὕξίον ἀϊ6 
ΖοΓϑ ΓΙ Ρ᾽ ΖΡ ΘΟ ΠῚ Θ )6η, τνῖο ΡΙηά. 
Ν μι. 7, 85 ̓Πριάμου πόλιν Νεοπτό- 
λεμος πράϑεν. 

1450. Ι. ὅ, ὅ04 Κνθιμοπ υπά 0ν- 
5110605 οἵω τώ γὲ λέοντε δύω 
ὄρεος κορυφῇσιν Ἐτραφέτην --- 
τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο 
δαμέντε Καππεσέτην. 10, 291 04. 
απὦ ΠΙομΘἀ65 βάν δ᾽ ἴμεν ὥστε 
λέοντε δύω διὰ νύκτα μέλαιναν. 

1451. ΝΕ]. 1933, νψο Νϑορί. διῇ 
ἀ16 ἴῃ ἜΑΡΑ Θἰη) 8] ᾿6Πη]]ΘΠ θὴ 
δόμηθ. 465. Αβκίθρίοβ νοῦν 68. 

1490. ΡΡΟΡΘΙῚ. 9, 1, 82 7γοΐα δὲ 
Οοίαοὶ πη οαρία ἀοὶ. ΜΕ]. ΑἸ. 
1299 Π᾽, ." 

1440. Εϊηθ ἡΔο] ἀρ οΚδνο} 16 ΥΥ ἃγ- 
ΠῸΠΡ νΟῸΙ ἄθη ἀ6Ρ ϑᾶρθ Ζι|[Ὁ]Ρ6 
ὙΥΊΡΚΠΟΝ. νοράθιθη. ἀμ θη] ΘΠ ἢ 
γα! μα θη. ἀθν 5ίθρον ἀπ (6 Γ 
ὙοΡδοΒιαηρ ἀδ ιν ἘΡΓΑ͂Ι αηἃ ἸΠΡῸ} 
Τόιρο], ννογδι ἀἴὸ ΒΟ Γα Γαηρ᾽ ἃα 
ἀπ ΠΔ0}} ἀ6Ρ. οί  ΚΘΙ" ΘΡΓΟ]ρία. 
ΜΡ]. ἀϊ6 βᾷηζ ἀδη!!οῃρ ΒοΠρομταης; 
Ἀδϑδη, Ἀ8: 929 ἢ᾿ απὰ ἀϊ6 ΠΈΒΕΝ 

ὃ» 

Ἰὰηρ Νοβίουβ Οάγϑϑ. 8, 1306. γον- 
Ζυθδνν 156 ἀθηκὶ ΗΠ ΡΓΚ]65, ἀ6}" ἢ ΘΙ" 
1 ΟΓΆΪ ΘΙ οηΘ. γοάθι, ἅιι5568} Αἰαϑ 
465 ΟΠ] άοη ΕΡΟν 6] ρορϑη Καββαηᾶγα, 
δΔη Νθορί., ἀ61" 416 Εγυνγριηρ ἀ65 
δΓθίβθη Ῥ ἰδπιο5 81 ΑἸ] 465 Ζεὺς 
Ῥρχεῖος ἀαν οι 5θῖπὸ ΕἸ Ἰποἀππρ᾽ ἴῃ 
ὈεΙρμὶ ὔϑδιθ. θΆΠῸΡ 45 Φργίσμννονὶ 
Νεοτιτολέμειος τίσις, ἃ. 'ι. παϑεῖν 
ὁποῖόν τις καὶ ἔδρασε Ῥαυ5. 4, 11, 3. 
1442 --- 1444 Πᾶ]16 Ἰοὴ [6ἰχιὺ τὶ 

ΒΙΠμά ον ἐν οἷη ἄδθη Ὑγογίθπ τυῖθ 
ἄθιη ἀράδηκθη δοῖ πη κίαγος Εἶη- 
50} 6581, ννοάπρο! ἀ6" ΚΡάΓΡ6 
ΒΟ 55. ἀ6Ρ. [ΘΙ ΟΡ] θη. ΜΑΒηαης 
ἀθ5 ἩδΡακΚΙο9. ἢ] ἈΝ οεδνν ες 
νυῦραθ. θ)᾽΄Ά6ῈῸ ᾿εϊάθη ἽΤΛΟΉΘΗΝ ἾὮΣ 
50 Π 6 ηθη. ὈΡΒΡΓ 5710} ἃ15. ῬΑΡΆ1161- 
51.616 ἃθ βδηάο "ον κι βονοβθπ, : 
Ζι 561ὴ πηά ᾿Ἰαυίοίθη οἰννα : ἀλλ᾽ 
γὰρ εὐσέβεια συγγ ηρᾷ βροτοῖς" 
κἂν ζῶσι, χἂν ϑάνωσιν, οὐκ ἀπόλ- 
λυται, ννοζὰ ἀὰπη οἷη ρου ον [,6- 
560} ἄοη δυβίθη δ οι5 96 ΠΡῈ χὰ Πᾶ- 
θθηὴ β0ῃθίη!. 80. βίο 46" 66- 
ἄληκο μ]ΐ Εανρ. Τϑηθηϊά. ἤν, 8 
᾿Δρετὴ δὲ, χἂν ϑάνῃ τις, οὐκ ἀπ- 
ὄλλυται, Ζῇ δ᾽ οὐκέτ᾽ ὄντος σώ- 
ματος" καχοῖσι δὲ Ἅπαντα φροῦδα 
συνθϑανόνϑ'᾽ ὑπὸ χϑονός. --- Ὠϊ6 
ὙοΡΙΠοΙ ρου ἀ6 ορθα. βοθγοίθθη 

. “»Ἅ Ξ ν ϊ- ΄ 

ϑθβθη ἀἰδ᾽ Βάομον οὐ γὰρ ηὐσέ- 
ΒΕ ΟΥ̓Κ  οῖε: 
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- ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 
ὦ φϑέγμα ποϑεινὸν ἐμοὶ πέμψας, 
χρόνιός τε φανείς, 

Ψ. 2 ’ -ἢὟ57 - ’ 

οὐκ ἀπιϑήσω τοῖς σοῖς μύϑοις. 

ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ. 

κἀγὼ γνώμῃ ταύτῃ τίϑεμαι. 
ἩΡΑΚΛΗΣ. 

μή νυν χρόνιοι μέλλετε πράσσειν, 
καιρὸς καὶ πλοῦς 
ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ κατὰ πρύμνην. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 

φέρε νῦν στείχων χώραν χαλέσω. 
χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον ξύμφρουρον ἐμοί, 
Νύμφαι τ᾽ ἔνυδροι λειμωνιάδες, 
καὶ χτύπος ἄρσην πόντου προβολῆς, 
οὗ πολλάκι δὴ τοὐμὸν ἐτέγχϑη ᾿ 
κρᾶτ᾽ ἐνδόμυχον πληγαῖσι νότου, ἑ 
πολλὰ δὲ φωνῆς τῆς ἡμετέρας 
Ἕρομαιον ὅρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χειμαζομένῳ. 

΄- ΕΥ̓ - γῦν δ᾽, ὦ κρῆναι «ὐκιόν τε 
΄ 

14..411.. 9]. 1197. 
.,1450. ΝΕ]. 4θ5. πλοῦς ΗἷδΡ 

οὔριος πλοῦς. 
1452. γε]. 1408. Αἰ. 4125. 862 Ε΄. 
1458. Αὐοὶ μον, ψὶο 1081, το- 

ἄοι ῬμΠοΚίοὶ σχαυθροὶ αἴθ Πῦιο 8η. 
ξύμ ΠΡ φέθοῦδ, φρουρὸν συνὸν 
ἐμοί, γΕΙ. 

1455. ΕΡὩΡΡ ν6 ἤν. 4609 ᾿Ἵχέ- 
ροντος ὑξυπλῆγος ἄρσενες ,χοαί. 
προβολῆς, προβλήτων πόντου, 
δοπίξις ει αἀἰαγηι δαοῖς {ἰ{{ογ αἰδιίς 
ἐἰ ἰδ αγιηι. ἐ 6}. 089. 

1450. οὗ, ἐν τῷ μελάϑρῳ, “οτ- 
δυῦ αἷ5. δι ἄθὴ Ἠδαριθ ρ Ρ Ι- 
Ἰοκιοὶ συγάοκροιι. θὰ ὦ ἄντρον ἀμ- 
φίϑυρον (19) οι ζίθ Διο ἰπὶ ἴη- 
πουβίθη ΥΩ ΚΟΙ πιο νον ἄθα ἀυροὴ 
ἄθη ϑὐἀν πα Πἰποῖπ ρον οθποη Ἀὸ- 
δοηρύθδοη. Ποὺ νότος, πμηνίμς, 

ποτόν, 

ρίμυύι “ιι5:67', 5ἴθ ιν [ν ἀϊὸ ἀστοὶ 
ἴππ μου ρον ἐγιῶ7" 65 56] 81, 
ννὶθ Αθθ0]. ἀρ. 1904 ἀὰ5 Κογη 
βίοι 140 Διὸς νότῳ. 

1159. ΑΘ650},, Αξ. 288 Ἑρμαῖον 
λέπας Δήμνου. ΠοΡιμ65 βϑμῦγίθ Ζὰ 
ἄθη ἃ [ρμπὸ5 τὑπὰ ἰωδτὸς γ6 Γ- 
Θρίθη Καρίγθη. 

1400. στ. ἀντίτ., νογ8]. 698. 
χειμαζ., νΕῖ]. 1104. ΘΓ 8680]. 
ογκιᾶνι βοῶντι ἀντεφϑέγξατο. 

1401. Ναομάθιῃ ἢ], σαθυδὶ ἀϊ6 
Εὐϊηπουπηροη ἁπίροζᾷμ!ϊ, αἀ16 5[οἢ 
ἂῃὴ ἄδθη Αιΐρηϊμα! ε ἴῃ ἄον ΠΟΠ]6 
Καύρίδη, Κορ ὁ σὰ ἄδθη 1454 
50 θη δηροαάθσιϊοίθη θα 6] 16 η Ζυρίοκ. 
Πὰ5 Δύχιον ποτόν ἀἄδαίδηῃ ἀϊδ 
ΑἸιθα δι φυνοὶ νοῦ “πόλλων 4υ- 
χεῖος [ἂν ῬΗΠοΚίου βοβομα ἴοπο Θ π6]- 
16π, ἄργοα οἷἰπο Ηομὶρ, ἀϊθ πᾳ 6 "6 

1400 
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λείπομεν ὑμᾶς, λείποομεν ἤδη, 
δόξης οὐ ποτε τῆςδ᾽ ἐπιβάντες. 

-.}) 3 “ἃ ’ 2 , χαῖρ, ὦ «“ἡμνου πέδον ἀμφίαλον, 
, ΡῚ 2 Ι ’ὔ 2 4 ἰάθῦχαν μα εὐπλοίᾳ πέμψον ἀμέμπτως, 

2 }] ς ’ - , ἐνῶ ἢ μεγάλη ἸΠοῖρα χομίζει, 
γνώμη τὲ φίλων, χὠ πανδαμάτωρ 
δαίμων, ὃς ταῦτ᾽ ἐπέχρανεν. 

ΧΌΡΟΣ.-: 

χωρῶμεν δὴ πάντες ἀολλεῖς, 
ι4τῸὸ Νύμφαις ἁλίαισιν ἐπευξάμενοι, 

γόστου σωτῆρας ἱκέσϑαι. 

γΥ οἷπ βργυάθιιθ, ππὰ ἀϊθ ἀδάαροὶ 
ἀἴ6 Ὑὃρ61 δη]οοκίθη, ἄδιμὶ! ΡΒΠ]οΚίοὶ 
510 Θ᾽Ἴθρθη Κῦπηϊθ. 80 τυιὔρϑη ἃ]- 
ἴθ 6 ΠΙΘμ οι" σϑάϊομίθι μά θ θη: Ιου 
50 6 ΙηὉ 46 Ο116116 461" πίοι 56] [6 η6 
Ναιηθ ὙΥ οἱ ἔβα ππ θα σοΘΟΡθθη 
Ζὰ νοράθη. 

1402 ἢ. ἩδΓΙδηη 516}}} οἴπθη ἢΪ6}" 
561 Ρβϑθηάθη Ρὰᾶγοιηϊδουβ ΠΡ: λεΐ- 

πομὲν οὐ δὴ [ δόξης ποτὲ τῆς δ᾽ 
ἐπιβάντες, ἃ. ἢ. οὔποτε τοῦτο δὸ- 
ξάσαντες, νρὶ]. Ο. (. 189 υπὰ ἀδ5 
ΗομθΡίβοθ ἐϊχλείης, ἀναιδείης 
ἐπιβῆναι. 

1401[- φίλοι, ἨδΓΆΚΙο5. υὑπὰ 
ΝΝΟΡΙΟΙΘΟ5 πορϑὲ ἄθβϑοαθ Βοροἷ- 
ἰθη; ἀθ' παν. δαίμων ἰδὶ 
Ζει5, ὃς ἐρορᾷ πάντα καὶ κρατύνει. 
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Ρδᾶγοάοϑ. 

Στροφὴ α 188 --- 1413 ---Ξ 150 - 158. 

ΞΟ οὐ σὰς 
Χ 
Στ ΞΕ  ΟΘΜΕΕς ΒῈ ἘΕΠΝ Ὁ πεν μας ς 

Ἐν... 

τ τ δ νὰ ϑιδι. 

ἈΠ ] )π',, 1 ὲ Ὁ. 
Χ 
τὰς τε τὰ οἰλιω-» 

Ὁ λ-Ξ -ὦ 2 
πὰ... ξ 

τ Ὁ ἘΣ 

Στροφὴ β' 109 --- 119 --Ξ 180 --- 190. 
ἘπρΠέοιοοὁ«Ψφιυρ;»- Ὁ -Ξ 
τὸ τ Ὁ 
ΧΞυ Ὁ ὦ- 

ἈΠ ΧΩ ΟΣ 
Χ 
ὩΟΒῸΝ Ἐπ τ λξ 

Χ 
που γ  αν ὼως ,χ-- 

τ γε εκ, τς οὐ Ὡτ:ϑ 
Ἐπ ἘΔ ἂν 

πα εν πιυ -- 

ἘΠ κυρ νξ ς 

Στροφὴ γ΄ 201 ---209 --- 210 --- 218. 
Ἐπ ον ο τ) τε ΟἿ Ἔ 

Ὀ Ξ  ΞΞ -ὦ 
δ ες τσ πὸ ὦς 

"πο δ λυ λ᾿, 

“τ λτ)---. 

ΚΞ λὺ» - 

ποτέ τὺ ὑπ κερὶ - οο  τν:  χὸς 

ΤαηΖ θα 391 ---402 -ΞΞΞ- 507 --- 518. 

ΟΕ πρΠΠπΠ ῆρσφο σι σι δι ἐς 

ππι τνρ ποο ος,..Ξ 
,’΄ 

ππρΠήῸ- ὦ ττὐὼο 
Ὄ ττκὸ) Ποὺ ἘΦ Υ ὰ »ὴ 3 ΝΖ 
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Ετγϑίθϑβ ϑιαςίπιοπ. 

Στροφὴ ἃ 610 --- 090 --Ξ 091 ---Ἰθῦ. 
’ ’ Ὸ 

ὠς“ωμ,τ ΣΞ ὦ ΞΟ ΣΞ 

ζφΖἥᾶι δι ΕΞ δὰ αυαξ ὐ Ὁ 

αν τ ΚΑ τὸ τι Ἐπ τ πἾΣ ν 

χα ϑσωσΞξυυσξ δώωυ -ἸΣ - 

Στ Ξ Ἐν λυ Ξ ἀλεοῦς 

ω χ -  ϑ χα «- ἐ  5Ξ 
ῶ, 

δι»ὼ -τὦ τ ῖὴῖὺὸ -- 5 ν 

τ λτο σν εν ΑΚ εΞ Εν ν πῶ Ἐ2 (ν χωυδω-Ἔυω-- Σ  ΞῚ 

χω ς-ς: εξ κει ξΞα : 

)Π[ υὧυ-πο ξυ -πυυ- ὺπ-πισ 

; 

'Στροφὴ β 100 --- 711 πες 718 --- 129. 

χ--δωω-π υυπΣπὶ-Ἑὠ 

χ--Ζδξιωυ -- δύω -α͵Ἰχ - 

χ--ΣδωοὼπίεΊΣυν - -- 

χουν τς 95 οὐ -εὐ-- 

λωωπχ- 

χ-,ΔωωΞ-δυωυω -- δύ. --ὖ 

πα ἐδ ον οὐ Υ ΑΙ ἐν οκτὉ Τες 

ἘΣ Δ κυ κυ πὸ 

Ἄοὶὶο5 ϑιαϑίπιοη. 

Στροφή 821 -- 838 --Ξ 849 --- 854. 

ἡ 1.) Ὁ, τ ολοον πολ ΣΟ ΚΣΥΕΞ 

χ -Ξ δος δ ν.-Ξ 

ἘΣ ΕΑΣΣΣΨ Αν τετος ἐρηάξ τ τνς- 

Ζι ωυω-κχ - 

δ- χ--ευυ-ν- 
΄ , υζ -:-- 
΄ ’ -ὦὺυ-:2-- 
νοι ισ  ἡ 2: ὧοαιθ ιν τ 00) 

᾿ 

-ὦυ--- 
1) ὧὐυ ---:- 

ΣΝ ΝΣ τ τι το τον 

ὦ ἘΞ 

ων Α ΞΞῚΞ 

ΒΞ τ -ΞΥ ΚΑ): τ ὺ- 

Φιω  - ω το Οὐ αεχλν 

ἘΣ ΟΣ ΤΣ πεν 



10 

10 

ὅ 

". Ἵ μα με "κ 

ἴν με 

ς Ι᾿! 

Ι͂'.ςκἼςς !ῖς ᾿᾿Ρὲ με {5 {{.« (κε κα 

(1 »κ Βε με "Ρ» με γε 

ΜΕΤΆΑ. 

Κόμμος. 

Στροφὴ ἄ 1081 ---1094 --Ξ 1102 ---- 1115. 

Ξε: ΣΕ 5. 

ἘΟΡΕΥ 5.52.5. -ω« - χω δ᾿ 
ΞΡ τ ποχ τὰ 4, Δ΄ Δ τς 
τδδνς τον Κ' 

ΞΕ ο ἴ.Ξ ὐπὸ 
Χ 

πὸ  ὐ ξ ὐ πο  )--ν 
ΞΞ πο  ξει ν Σ 
ὔω, -«πῳσο.-, ὐφ--. 

ΞΕ . 
“ῳ -Ὁ 4 Ξ 
ν-ύωυ-πωυ (ἢ 

Ξ-  Ν ἃς 

πε λαο ὠκεςῖς το 5 

Στροφη γ΄ 1128 ---- 1139 - 1140 --- 1162. 

Ιο ΙΩῚ 

ΕἾ σΥΟ ἜΠΟΣ ῚΣ 

] 

“μ“μ-.οωῳ., 

Ι: ς ς Ι ς Ι ς Ι Ι 

ΘΟΡΒΟΚΙ65 1. 2. Αὐῇ. 11 

2517 
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᾿Ανομοιόστροφα 1109 --- 1211. 
, [4 

ωδω-πω ευ- εὺυ- ἐυ - 

ΦΊΣ ἈΠ ΘΕ ἐὰ ᾿ 

ῳ ΞΟ τ Ξ 

ΟΞ ὦ Ξῦ 

εἰσ κι σ, ξΞοσο ἘΞ Ὁ5:-- 

ἘΞ ΟΖ ΞΞΕ 

ὌΧΙ οὐ τ Ξ ἀθλμέξοις; 

ἀπ τὸ τ Ὁ ΞΕΌ ἐκ λπε ον - 

ἘΣ 7 

1) υυ --ὺυ - -- 
κν τ  υ Ξε ξυ  λλ Ξε θα 

ΑΝ ΟΨΡΕΞΣ ᾿ 

κυ 9... τ. κΚ - 

δ ραν τξ νϑν ἦε, λα ες τες 

Ὁ. 

Χ, ἐπ ιν ἀ)-- )ξξ 

ἀρ ΞΘ ἈΞ ΞΞ Ὡ)5.ΞΞ 
ἀφο Δ ζυ σε 

Χ 
ΣΦ ἐκ ς ελνιζει, ιν 

ὺ Χα-- Συωὼν --ς : 

πὶ πο τ “ΞΕνΟ 
χ 
Ὁ χι  μὦ μὰ 

χε λα ἘΞ : 

ΖΑ ΑἸ μὰ, ΡΣ 

5. ΣΦ ώ τ -πτ- οὖ --,οούω 

πε εχ Ξυ Ξὶκ ΞΞ 
χ--χ --.,ω -- - 

 σ -ρ  -- τ 5 -Ξ ἑ 

“πετῶ ΟΞ ΕΣΞΞΕ ΕΞ 

ἢ - ὐλυικλά τ ὑξ-ΞΞ νον -οιτλο 

ΟΞ ἐάων ΟΣ ἘΞΟ ΟΤΝ 

διωω--ωωμ π᾿ ψΜω --ἧμἋχωῳ 

Ψπ ἘΞ τ δα ρα ΣΟ 

ον) Ξϑῖ) τ ε ολ τς 

διωχωςξωνυ --- 
΄ ᾽’ 

ΠΣ ςΣ ΟΣ ΕΞ 
ἀξΣ ἐμᾶς το χχον, ττς ε: 

ἤρο Ὁ τ Οὐ Ξ 

ὦ ΚΘ ὦ 5 

2λὸ ὦ --οὐπ ὲυς-ςπυ - 
Ζιχ, πράου μα 

ΩΣ ο υντ τι πε Ξ 

ύθοῖκ νοι ὅ. Β. Ηἰτ 5 ἢ [61] ἃ ἱπ [μοῖρ σὶρ 



ΠΡΠΟΚΙ ΤΕ. 

ΒΕΚΙΛΕΒΤ 

ΥΟΝ 

ΠΥ ΥΟΗΝΕΙΠΕΙ ΙΝ 

ΦΝΕΙΤΕΒ ΒΑΕΝΏΌΟΘΟΗΕΝ: 

ΡΟΝ. ἘΥΆΝΟΝ Κ, 

ΠΕΙΡΖΙ6, 
ΜΕΙΘΜΑΝΝΒΟΗΕ ΒΟΘΗΗΛΝΡΙΝΟ. 

1851. 



ὑπρράν δῦ 

ΠΤ ΠΠΠρρρρὍοἕὁοεροοεοοομ ΩΝ 

ὴ 



ΠΕΙΝΓΕΙΤΌΧΟ ΖΌΝ ΟΕΡΙΡῸΒ ΤΥΒΑΝΝΟΒ. 

[λϊος, ΒΟ 4(65 [μθάακοβ, Κὔηϊσ γοὴ ΤΊΘΡοη, Παί(δ 
γΟῸ) ἄρ !] θη οἷη ΟΥαἶκ6] θυ] θη, 1ἢ1ἢ 561 ἀπο οἴηθη 50 Πη 
4[ι βίθγθθη βδβϑίπημῃ, ἄθὴ Θ᾽ Τη1{ 56 1Π6} (ἀριηδῇ]]η [οἰαϑίρ, 
ΜοηοΙΚοιβ᾽ ΤΟΟΠίου, ογζθαρθη ψὔγαθ. (άπ Γ ἢ [, 4105 ϑιΓαΐθ 
γα Γκὶ Ὠδίϊθ, ἀθαίοί ΟρΠ ΟΝ 65. ἤἸοἢΓ 8η, ΜΨΟΠ] ΔΡῸῚΥ ἀ88 
ΔΉΡΘΡΠΙΟΝ 6. ΟΥ̓]: 

“άϊε Μαβϑδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 
δώσω τοι φίλον υἱόν: ἀτὰρ πεπρωμένον ἐστίν 
σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν φάος - ὡς γὰρ ἔνευσεν 
Ζεὺς Κρονίδης Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήσας, 
οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν - ὃ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα.) 

ΑΙΒ 1 ππῃ οἷῃ 0 ΘΘΡΟΓΘῚ νᾶ, 50 Πη γ6 ΘΓ ἢ ἀϊθ 
Κηδομ6] ζΖιιβδιηηθη ὑπἀ ἄθουοαθ 1 850 οἰηθηὶ ϑΚΙαν θη, ὑ1ὴ 
1 διυΐ ἄθη ἀθθῖγσθ διιβζιιβείζθοη. 850. δγζᾷμῃ!ί [οκαβίθ βϑὶϑί 
7111 [{.- (νρ!. Ὁ. Ο. 9609 [). ΑΡδΡ τἢγὸ Ζαρα] 6 πά6 Εν- 
ζά ὰηρ νγὰ νοὴ ἄθιη αἰίθη ϑκίανθη 1179 ἀλη! ΒοΡοὨρὶ, 
55 Θ᾽ γ᾽ ΙΠΘἢΡ 8115 ἀ6ν Μιίον οἰσηθη Ηδηάθη 485 Κιηά 
δῃηρίδησθη [}}00, ἀθβϑθῃ Κηδο!] ργδιιβᾶπὶ ἀπ γον ΓΘ, --- 
ἘΠῚ 65. ποθ! σογδίθζι χιι ἰὔάϊοη, 061} ἀ06}) νου ΚΟΙ 6 Ζι 
Ἰάβϑθὴ οὐδ 561η6 Απίπδημηθ νοη ϑοιίθη ΕἼΘ 6. Ζιὶ νο ]η- 
ἀθΡῃ ----, τηἴΐ ἄθπι ΒΘΙ 6] 6, 68. ὑπ Ζι Ὀ]ηθῸη. ΑἸ νου ΒΟ ννοῖρί 
Ἰοκαβίθ, ἀ885 [,4105. ἄθῃη Αρο!] οη απ ΝΟ ΚΟ] Π5 ΟΠ [{| 956- 
Ὀοίθη τὑπὰ ἀἴθϑοῦ μη σοινναγηΐ ἢδίίθ, θἰηθη 50] Ζὰ ΘΡΖΘιΘ6Η, 
γ9]. 1184. Ποῦ 5Κ|αν 08 πᾶί Εγρθαγτηθη τὰ οἹοθί ἀδ5 Κιηά 
δι ἀδηη ΚΠ Ππᾷγοη οἰποη Ηϊτγίθη δι5 ΚΟΥ Π, 1143. Βδίαϊ, ΡῈ Γ 
ἀ45 Κιπά [ὕγ 510} σΓοῸ85 Ζζὰᾷὰ 21:66, βοῃθηκί ἀἸ 656} 65. 566} 
ἸπΠπἀοροϑθη Ἠθυγβο αἰ, ἀθη Κὔηισο ῬΟΪΥθΟ5. ππὰ ἄθϑϑθῃ 66- 
"Δ }}}}ὴ ΜΟΙΌΡΘ. (ΡΠ ΟΡ Κγά65. ἴῃ ἄθῃ 5001]. χὰ 77 ῃδηηίθ 
ἀ16 Κοπιρη Μοάμσβθα, ΤΟΟΠίο 465 ΟΥΒΙΙΟΟΠΟ5, ΒΟ Π65 ἀ685 

ΒΌΡΒΟΚΙ65. 1. ΤῸΝ 
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ΔΙΡδῖοϑ; Δηάθγ ΑΒΕ ΘΟ 5, ΟΠ ΔΙ Κοπβ Τοομίθυ; θάογο Πε- 
ρίβοια, ρᾶϑϑεπά Ζιι ἀθπὶ γθίομθη Πόλυβος, 46 Ρ ποῖ ἀθγ Ὑ01Κ8- 
ϑᾶσθ ΘΌΠη 465 Πδηηθ5 πηᾶ ἀον Χϑογνοφύλη ἰδ, Ῥδιυ85. 2, 
60, 3.) ΜΙΐ ἰγοαον [1606 ΖΙΘΠ6η Βοιάθ ἄρῃ ΕἸΠΔ]ΙηΡ, ἄθη. 816 
80]. ἀθῃ ΔηρΘβογΠ]Θηθη Εἰϊββθη Οἰδίσσους πθηηθη 1030 ἔ,. 
σγ08585. ΑΙ]σριηθῖη οδ]ὶ ον ΠΡ ἄθη Εγβίθη ἀον Βἄγροι Κουη }8, 
θ15 ἴῃ οἷη πηρθάριιίοηάον γοΥία}} ἰῃ ϑϑίηθπηὶ διροηαο]οκο 
ϑίῦγί. Βοὶ οἴπθῃῃ (ἀοἶᾶρα --- οὐ χᾶμ!ξ Οραϊριβ 170 ἢΠῸ δε ρϑί -- 
πϑοκί ᾿π οἷη {πα Κη. ΖΘΟΠ ΡΥ ΘΙ, ΘΓ 8561 561η 61 γαΐον πη- 
ἰογροϑοῦοθθη. Οράϊριιβ, ἀθὴ ἀν Βομπηρί βομιηονΖί, μὰ] ἄθη 
Τὰρ ὕδλοι. Κϑιιπὶ ἃι1ι5, ἄθη Δ ΠάθΡ {{1{{ Θ᾽ γῸΡ αίον ππὰ ΜαΓ(ΟΥ, 
{πΔΏ 516 διιϑδΖζα ρθη. Ὠ1656 5]ηἃ πησϑῃδιίθη ἄθονῦ ἢ 6η, (6 Γ 
ἀὯ5 Υογί φϑβργοόομθῃ, Κἰἄγθη 8006}. Οϑάϊριιβ πΙοἢΐ σοηϊροηά δι. 
ΠΆΠΟΥ ᾿ηδΔοῃΐ 1656, 64 1 (ΘΓ ΟΡ ΠΙΟἢϊ ΤΠ 6Ὼ -[16558, 
ΟΠ ΟΙΊ556η ἀ6ν ΕἸΓΘΡη 510} αι ἄθη δ'ἥοσ η80}} Π]Ρ}], 
ὉΠῚ γ0η ΑΡρΟ]]οη ΒΟβοΠοΙἃ σι ΡΠ] θη. ΠῸΡ Οἀοίϊ 061, 5ίαίί 
δα 561η6 ΕἾᾶΡΟ Ζιι δηΐϊνογίθη, νου κῦπαδί 1Π ἢ 418 561η [,008, 
ἀοΥ δοἰρῆθη Μυίον 510} ζχὶι νυ ᾷ Ὠ] 6 ἢ πη οἱ ἀθῃ 
ΜΘΉΘΟΠ 6 σύδι565 ΘΒ ΟΒΙ Θοἢ τ σὰ οὐΖζθαιρσθη, πηά 
Θ61η605 αΐίροι9 Μύτγαου χὰ ψογάρθῃ, νρ]. 904 {{Ξ ἢ 8 
Οεάϊριι5 ἀ85 νυ ποιηηθη, Ὀ6 50 ἘΠ] 1 6551 ΘΓ, 50 ΒΟΉΝ ΘΙ 65 ἢ ΨΙΡα, 
16 ΕἸΓΘΓ. ΠΙΟΠΐ ψΊΘο Ζὶὶ 56 ηθη (099), (6 Κουη ΙΒ ΘΟ ἢ 6 ἢ 
Ἠοἰπλδί} δι ᾿η6 ἄθη Ἀὔοκθη χὰ Κοῆγθη, τη ΑΡΟ]]Ο 5 γοΥ- 
ΔΙΙΒΒΔΡΊΠΡ ΖῚ1 ΘΏΪΡΙΠΠΘΗ : ἀρ ηῃ Δ 561η6} ΑἸ δβίδιηιησηρ νοὴ θη 
ΠΠΘθ ν 6 ΡΙΘΡΘΡ. 56 1η6 Φπροηαὰ σ]δαθί ΘΓ ΠΙΟΠΐ τη 601 Ζυν61]- 
ἴθ] χὰ κΚὔμηθη. ἸΏ58) ΡΙ]ΟΘΡ. ΘΓ, ΟἾΠ6 Ζὶι ]556η ΨΌΠ]η, 
ἄσγο ῬΏΟΙΪΠΙ5. Ζπ 56] θ6η Ζεὶΐ (114 [{.) γᾶν [,αἱο5. νοὴ Τη6- 
θ6η πϑοῖβ Π6ΙρΏΙ σοζοσθηῃ, ττὰ ΑΡΟ]]Οη, Ψ" ΟΥ̓Δ ΓΘ η ὨΙΟἢΐ Ζὰ 
ψ πο ζνθοκα, χι θοίρασθη. ΥΥῸ (16 ϑίγδβϑϑθη γσόῇ ἢ Ιρῃϊ 
ἀπα νοῃ Ὠδυ]ὰ ποι" (733 [) ἴῃ δἴπθη Εησρᾶβ8 (σχεστὴ ὅδός) 
τηϊϊη θη, οχημηΐ ἀθπὴ Δ ΘΓΟῚ οἱ ἀγοὶ5 χὶ ἥαρθη, ψνθ] ἤ θη 
οἴη Πογοὶὰ Ἰϑηκίθ, δηΐίρορθη. Βοῖάθ ἀγάᾶησθη ἄθη Οϑαϊριιβ πη} 
(ον! 15 ἄθιὴ δῆεσο: ἀδυῖθο. ουζΖὰρηΐ ϑοῃ]ᾶρί Οράϊριιβ ἄρῃ 
ὙΑΡΘΏΙΘΉΚΟ. ἢ ψαγίοί ἀοὺ ΑἸ ἄθῃ Αυρθηθ οἷς 40, ννὸ 
Οδά!ρυβ, ἀοΡ πὰ ΤΠ]ρ 561η685 δ Θρθβθ Ζίθῇθῃ Ψ1}]}, δὴ δήδσθῃ 
γοΡΡοΙρ ἢ, απα νορϑοϑίζί 1ΠΠΔ τη]ΐ, 56] θη Πορροἰβίδοβὶ δἰ θῇ 
ΒΟΒΙαρ τη θη ἄρον ἄἀθη Κορί. Βαγδαΐ {ΠῚ 1Π Ὁ Πριι5. τη 
561ηθ01η Ὑὐδηαογυϑίαθθθ ἀργοθϑίδὶί, 8855. Ο᾽ Παρθ. γι οΚ] 55. γοῚὴ 
γῆαρρη 5ἰἄγχι. ΕἸΠπλΔ] ἴῃ αι ἢ} νουϑϑίχί, θυϑοῃ!ᾶρί Οϑάϊραβ Διο ἢ 
αἴ6 ἀρυϊβοθη Βορ] θοῦ, (80. φ᾽διιθὶ 6. νϑηϊρϑίθηβ; 061 ΕἸΠΟΙ 
Βαίί6 510} δοιθίίοῖ, ἀπ ἀπῇ ἄθη ϑομπ μηρί [δῖον ΕἸ ΟΝ νοὴ 
δῖ 0. ἀρΖαν ῃγθη, ἴῃ ΤΉΘΡΘη δυο οϑρυθηρὶ, οἷπα Ἀδι])ο ΒΟ Δ 8 

᾿ς 
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ἴρθ6 ἀδῃ ἢδιίβοζιρ ἀβθου δ! θη, 122 ἢ. ὈΙ686 [ρα ψνἂ ρθη 
50 ΠΗΘΗΓΡΘΏΡΙΟἢ [γ ἀθη ΠΙΟΠίθυ, ατὰὼ ΟδαΙρ5. πιο ῃΐ δαΐ ἀϊ6 
ΓΘΟΠία ΘΡῸΓ ΚΟΙΏΙΊΘη Ζιι [45856η, ΜΙ αἀἷ6 Πιομίιηρ, 4855 δθθῃ 
ΠῚ ΕΠΠΘΙ ΘὨ ΚΟΙ ΘΗ 18{, ἀσθββθη Αὐδϑάσθῃ Π]Οἢΐ, ἀπ ἢ ΔΗ ΘΓΘ 
ζΖρθαρθη ψ]ἀο]οσὶ σογάθη Κοημίθη.) 

[πάθην Οοά!ριι8 βθίηθη 4} 4|15 ΘΔ. ἢ νον βοίχι, οϑδηρί 
6Ρ ἢ 616 Νᾷϊ!6 ΤὭΘΡΘη5, Κιρζθ 261 ἡδοπάθιη ἀ6γ Βθρ]θ ον 
416 ΒοίβομαιίἊ σοη [,8108᾽ ΕΥπιογάιησ ἀθουῦγδοι ἢᾶϊ. ΗΙΘΡ 
Ὠδυδίθ σούδάθ ἀδιηδὶ5 416 δρῃϊηχ, οἱη προίη, υνθ] 65 
͵θἄθῃ, ἀδὺ ἴῃ" ἨδιΠ561 πιο! Ἰὔβϑίθ, νοι Εδίβθῃ βίἄνγζία ὑπ 
ἀδάμθγο) 416 δίααί, χοῃηίοίθ. (ΘΠ ΘΙ ἀ16586. Ζυοβίγαῃ6. ΤΠΘ- 
Ὀδη8, ϑᾶρί ΒΟΡἢ. πη8 ὨΙΟΙ : ΘΙ ΠΙη8] ἴῃ 46 ὅδοθ νου ῃηδηά θη 
ὙΠΡα 516 Οἴπθ νυϑιΐορο Μοι νι ηρ 8415 δὴ 6ἸΙθα ἴῃ ἃ16 Κοίίθ 
ἄδγ [γρυηρθη 465 Ἠο]άθη οἰ ηροὶοσί.) [ἢν Βᾶίη561] ἢδί οἷ υη- 
βοκδηηίον ΠΙΟΒΙΘ πδο ἢ) Α5Ο]ορίΔ465 ἐν τοῖς τραγῳδουμένοις 
ΑἰΠρη. Χ, 4568 τη [ο]ρθηάθ ὕϑγβο σο[αϑβϑβί: 

Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τέτραπον, οὗ μία φωνή, 

καὶ τρίπον" ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ἑρπετὰ κινεῖται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 
ἀλλ᾿ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ, 
ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

{{πνουζαρί γϑυϑαοπί 46. πὶ ΡΒ ΏΧΡΟΡΡα νου θυ ΖΘ ΘΠ 8 
ἘΓΘΙΔΠΙηρ, ΟΠ ποοΪ ἀπιγοῖ ἀ16 ΤἬΉΘΡΔΠΘΙ γοη ἄθιη Δ ἤΓΘη 
ἀ6ν Βρμίηχ πηίθυγ ἢ οί Ζιι 56] η, 561 η Η61], αηἀ οἵ ᾿[ὁϑι 445 ἈδίΠ56] 
γοπ Μοηβομθη. Απὸῃ ἀϊοβα λύσεις Πᾶΐ τηΔῃ ἴῃ 8586 βφθρυδοῃί: 

Κλῦϑι καὶ οὐκ ἐθέλουσα, χακχόπτερε Μοῦσα ϑανόντων, 
φωνῆς ἡμετέρης σὸν τέλος ἀμπλακίης " 

ἄνθρωπον κατέλεξας, ὃς ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπει, 
πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἐχ λαγόνων. 

γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόϑα βάκτρον ἐρείδει, 
αὐχένα φορτίζων, γήραϊ καμπτόμενος. 

ΑΙ5. [γον ΠΠρ65. ΘΘβοπθηῖς ἀον ἀδηκθάγθη δίδαϊ, 410 Θ᾽ 

γομὴ {Ππιοῦσδησο οὐγοίίοί, οιηρίδησι 6 τηΐ ἄθπὶ ἀπο [,8108᾽ 
Τοὰ οιὐ]οαϊσίθη ΤΉγΟμΘ ἀἰ6 ηΠ να ἀ65 Κύμιρβ ζὰν ἀθιηδ 
πὰ ΠοΡΓΒΟΝς πη ἰᾶηρσα 9806 ἴῃ τππηροϑίγίοπι ΟΠ] ΠΘη. 
Ιυκαβϑίο σϑρὶογί ᾿ῃπὶ νἱον πάθον, ἀ16 δίδαϊ 06. δῃγι 1 ΟΠΠ6 
Αμβπδη6. 45 ἤθη ΝΔομ ρϑίθπ πα Βοβίθη ἀ6γ ΜΘηΒΟ 6, ἀ6. 
ῃἰομς οἶπθ θαβοπάθγο απηϑὶ ἀον αὔ(ίεν 416 ὅρμιηχ ὕθογναη- 
ἄδῃ πὰρ, 38 ἢ. ΡΙδΖΠ ἢ ΡῈ ψιρά ἢδο ἰδηρθη ΦΔΏΓΘη 
(5601) ἀ85 ΟἸάοϊκ, νυν! 65 ἴῃπὶ ἀϊθ αὔϊιον σονδῃγί, ἀύγοῇ Ν155- 
ἀν 5 ἀπά οἰπα ὙἹΘὴ απὰ ΜΘηβ0Π θη. Πἰηγαθηἀθ (σοὶ ΔΡο]- 

1 ῈἙ 
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Ἰοὴ ζὰν δίγαίαε [ἅν ἀϊ6 πηΐθυ αθθοπθ ϑὕμηθ ἀ65 αδἰίθη Μογάθβ 
σοβ8η4(6) Ῥοϑί βοβϑίδυί. 1 ψΔΟΙβδιηβίοι ϑόυσο [ἄν ἀ16 διίδαϊ 
μᾶί Θβάϊραβ ϑθίηθη πὶ ἀπά ἄθῃ ΤὭΏΓΟΠΘ ἂϊῃ πδομιδίθη 8(6- 
μθηάθη ϑοθναρον Κγθοη, χη ἡ 6] ΟΠ θ ΘΓ δ᾽θίβ ἴῃ ὑηροί (6 
σοσθηβοι σον ΕὙΘαΠἀβοηαί σο] οί, ὅ89 {{{, Δ ΒΘ ΙΡῺΣ 056- 
58η61, ὉΠ} 810). 1η ἀἸ65 6 ΒΟ] πηθη Ζοῖ. ἀ16 ΗΠ] ἀ65 Ργ- 
{π|5οθη (οί. ἴῃ ΔΏΒΡΓΠΟΙ Ζχὶ ποηθη. Ααὑΐ ἀϊδβθιῃ Ζ611- 
Ρυπκίο θεαρῖππί ἀϊθ Πδπάϊαπρ ἀθν Τγαρῦα!8. 

ΡγΟΙοΟρΟΒ 1---150. 4 ἀϊ6 Νοί! δι 5 Ηδομβίο βοϑί θη 
ἰϑῖ, παῖ 416 ροϑδιηηΐα Βονοϊκουιηρ, 6] 06. τηἰΐ ἄθη νοη Οθ61- 
Ρὰ5 οὐρΡ θηθη ΝΑ θη. πο νοῦίνδαΐ 181, ΒΙ(ἰσᾶπσθ ζιὶ 
ἄδθηῃ Ποισ μηθνη ἀθι Οδί(ο ν᾽ δηρβϑίθ!: σογδάθ ἀ16 (68 
ϑΟΠαΐΖαβ δὴ τηθἰβϑίθη βοάν σθη, ογοῖθ6 Ρυθϑίου, Κιπάθν ὑπὰ 
ΘΡΊΘβθηθ Φπρ! ησ6. ΘΡ]ΠΟΚθη ΜΡ θ61π Βορίπη 465 δίάοκρθ ἴῃ 
[Θ᾽ θυ μον 5.116 νὸν ἄθιη Ραϊδϑίθ 465 Οράϊριιβ δι! ἀθν Καά- 
Π61ἃ σφ βοῃδαυ, 16 516 [ῃἢγ6 ἄμ εῖσα διιΐ ἄβθη Αἰίἄγθη ἀθὺ Οῦι- 
ἴθ Ρ πἰθάθυ!οθθη. ἢ {γ{{ Οδα!ρι5 6 οἴη δῖοι πῖον 56 1η6 
ΚΙηάου, τπὶ 5101) 56}}08ϊ η80}} ἄθῃὴ Ζνγθοῖζα ἀθι γυβδη ] πη 
Ζιι δ καπάϊσθη τἀ 56 ]η6 Βου ἐν] ρα, ἢδὸ} Καί θη Ζα 
6! θη, διι5Ζ ΒΡ ΘΠ θη. 6 ἀσγοῃ Αἰΐο ἀπά Νγἀθ Ζαπὶ 
γον [γον θογιθηα ΡιῚ βίον 465 Ζθι8 ΒΟ] Δ. 416 Δ] ]σϑιηθῖη8 
Νοίῃ. ὑνϑ]οθ. 516 γϑυδη]αϑϑί, δῖ0 ἢ} δὴ ἄθῃ δον ἄῃγίθη Ἠοίίον 
ζὰ ψοηάρθῃ, ἀθν ἀϊ6 Εγμαιίαησ ἀ65 δίδδίθϑ. 510} 5610 6} δοΠὰ]}- 
αἰσ 561. [πηὶρ οὐρν 6 ον ἀονῖ ΟΘαΙριι5 δα ἀ16 νου Γϑιιθ5- 
γ 0116 απὰ ΘΠ γοΡθΙ οί 6 ἤθά46, οὐ 406 οἢη6 Μδῃηπηρ νη 56]05. 
δαΐ ΑἸ165 Βρϑάδομι φοποιηηρθη, 645 [Π|61}, ψν 6] Π65. 1 γΟΙ 
ΑΙ] ἃ βοῃννουβίθη ἀρΐοκο, σὰ ΠΡ θη: Κυύθοη 561 ἤΔ0ῃ Πρ ἢ 
σοϑαηάι πὰ ννὰ5 ἄδν αοίί Βοίθ] θη τηῦσθ, τῇ ἀἰ6 ϑδίδαί Ζὰ 
Γοίίοη, ἀ4ἄΔ5 ψογ6 οὐ Δ1165. ψ Πρ {Ππη, 

ζὰν Εγθαάθ ΑΙ]ῸΡ. ουβοποιπίὶ Κνρθοη. Δι Οράϊραθ᾽ διι5- 
ἀν οΠ ΟΠθη Υη5 01} {Π6 }}0 ΘΓ νοῦ ἀ61 σδηΖθη Ὑδυβδι] πη ν 
τη, ΑΡΟΠΠΟη νουϊδηρο Βαϑίμπημηΐ γοὴ ἤθη Βὔγρουη, ἀθῃ 
ἴῃ [δηάρ ΙορΡοπάθη Μόύγαθυ ἀθ8 [4108 θην 6. 
τι νη ΠΘη Οὐδ᾽ σι ἰδάζξοη, 4 ἀἴσϑον Π}πγροϊὶηθ ἀδ5 
ὕπΠ61} ἅμ ονῦ ΤΊ θη. σοθγνδοιΐ μᾶ06. ΥδΠγοπα ἀδγααΐ ἀϊ6 [ν 
ἄθη Ζυβαιηιηθηῆδησ ἀθ ΕΑ) 6] ποιῃτνθηάίσθη Μοιηθηίθ τηϊΐ- 
εἰδϑι γασθη πη Δηϊνογίθη οηΐνιοκ !  υνοράθη, ον ἢν Ο661- 
Ρι15, [,4105. 561 δἰηϑί νϑῃ δἰηθν ϑεωρία --- τιν γνϑοἤθπη Ζννθ 6 
απὦ ΟΠ ἀϊθθθ πη ποι] π]6 η, ΜΓ πἰομ! σαϑδρὶ --- πο 
πο σ ΚΘ: πηΔὴ Μν1856. ΠΕΠ, (ἀ55 δ᾽ δἰηθι" Ἀἄιθ υβ δ 8. 6- 
ἰεθθηὴ 861. ἢδηηα]8. πἰοΠΐ ο᾽ θοῦ ἀθηη ΤΠᾶϊοι ποι σοβρῦτνι Ζὰ 
Πάθθη, νου θυ Οράϊρα5 βθῖπ γον αηάθγαηρ διϑαγοκί, 56] ἀ16 
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ΘΡΒΙΩχ 5014, ὑν ]οΠ6. 8116 Οθάδηκθη δι ἀ5 Νἄο!βίθ σϑρθδηηί 
ἢ806. Οδά!ριι5, σἅη2110}} ΔΓΡ]05, ἰδὲ διιΐ ἀδν 5(6116 "61 ἀθν Ηδηά, 
ἄἀθιῃ (οροίθ 465 (οίία5 οἱ γισϑί ὩΔΟΠ ΖΕ ΚΟΙΏΘῊ : τη 5886 6Υ ἀ06 ἢ 
ὈΟΘΌΓΘΘΏ, 6ἷἢ 850 ἴγΘΟ ΠΟΥ ΜύγαοΡ, θη 61 510}} γὸῃ ρΡ0]}}Ἰ|5 06 
Οδρηθη ἴῃ ΤΉ ΘΡοη οοαπησθη ἀθηκί, Κῦπηθ Δ10}} Δη ἢ 5! δῖ 
Ηδηα δηϊοσοη! Εν ΒΘ Π6}}} ἀπ ἄθη Ὑογβδιηηη θη, 50}6}} 510} 
Ζιι Θη [6Ρηθη, πα οὐάηθί θ᾽ ηθη 1661 561 η6 } Βρρο]βαηρ 80, 
416 δηρθβϑοιθηδίθη Βάγρου ΤἬΘθΘη5. ΠΘΡθ61Ζι 65 θ᾽ ἀθη, ἀἃ 6Γ 
ΠΙΟἢ 5. πγοΥϑ ΟΠ Ἰα556ὴ ΜΜῸ]16, ννᾶ5 Ζὴ Ζ]16 16 [ἢ ΡΘ Κῦπἢθ. 

Οεά!ρυβ 561|05ι Ὀ]6 10} τ Ἰοἴβοη Οδϑργᾶο! ἢν Κγλθοη δῖ 
ον Βάϊπηθ, διΓ ἀθϑϑθῃ δι} 6Γ' (288) χὰ ΤοΙγοβϑ 5. ΖΘ] Π14] 
Βοίθῃ β80}10Κί. Ἀδβο δὐβο ΘΙ ηθη ἀϊἰ6 ἄθῃ Ο(ἢον Ὀ]ἀοηάθῃ 
ΤΠΘΡαπογ. (Πθ4 ἀδ8 ἀθβο]θοῃ!, ΑἸΐθ" ππα ἀ16 δίβιπησ ἀ6Ρ 
(Πογθιίθη 1η6]5[ 80), ἀ6πηὶ Ργοίδροηῃϊβίθη σοννᾶῃ!ς ΙΡα, 50 
ΒΠἀθη Ποῦ ἀϊθ χώρας ἄναχτες, νὶθ 'πὶ Θ64. (0]. αγ6ῖ86, 
ἄδη ΟἼΟΥ, ἴῃ ἀν ΕἸοκίνα Μᾶδομθη, πὶ Α185 Κυϊθσϑοο Δ γίθη, 
ἴὼ ΡμΠΠοΚίοίοβ. ϑθϑὶθαίθ. [{πθορΡὴ (Πογθυΐθη σϑηϊ οἱ η6 {16 [6 Γ8 
Αυϊαβδιιηρ ἀ6ν δ γΠ Δ] 556. ἃ0: ἐδὺ ΠΙΟΠΟΡ τηϊιββῖθ 516 θ6- 
ΒΟ γδη κί 5θῖη ἰά586η, ἀδη)1 516 Θθθη 50 6 η15 16 1ἢ} Κὔηϊσ 
ἄδθηῃ Ζυβϑιμηηθηθδηρ ἀ61 Π]ηρα ἀπ ΟΠ 5 ἤδη ππ4 ἸΠ ΘΙ δαΐ 
ἀἰα ϑιϊπηπμιιηρ ἴΠγ65 Οθθοίουβ δἰ ηρθηθη Κὔηηθη. ΑΠΘΙΡ 1ΠΓΘ 
Βα 6 τηδοΐ 516 Ζιι θΘΘΟΉΠΘΠΘΙ ρννᾶραησ 46 νΟΥ ΓΘ Αἰιθθη 
Του οηάδη [,6᾽ ἀθηβο μα 6 σοοῖρηοί.) Υ̓ΔΠΓθηα 516 ἴῃ ἀ6ν Ον- 
Οαϑίγα ἀπὶ 416 Τ γΠη616 510}} δι! [516|16η., 56 516 416 Ρ 8τ- 
οὐο5 (151 -- 215) ἃη. Νοοῖν πηϊγλοκδηηΐ τη11 ἄθη συ Κγθοη, 
ἄδβϑθη Β ον 1Πη 6 σοι ἀθί ἰϑί, σορνδοΠ θη ΘΡΙ ΟΠ 6. 6- 
γνδυΐθη 816 ἴῃ ὔοῃϑίθ ϑρδηπαηθ ἄθβϑθῃ [ηΠ8]}1, Γαΐθη 1ῃ 
[616] θη ἀδι γ Π]5 6 ῃ θη ΠΥ. Πηθη ἀ16 ΗδΔιριβοπυ ζοῦν ΤΠ6- 
θ6η5 πουθοὶ υπηὰἃ 50] ἀογη ἴῃ ΙΘΡ Πα! Ἄγ 6η 416 ὨνΔηρ5416 
ἀον δίαάδί,. ψογδαΐ 516 ΠΟΘ 415 ἤθη Βειβίαπα 6. Θ᾽ ΖΘ] 6 
Οὐτιον ἴῃ ἰδησοῦ ΘΙΠ6. δηῇΠθ θη. (Πα γΓο ἀ16886 Τ θπηιηρ 468 
ΟΠον5 γοὴ ἄδη ἑχέται οὐγοῖ ἢ 5001, πδί ἢ 6 ΑὨ]8585, ἄθη 
Οοάϊρυ5. ἀστοὶ γονκυπαϊριαησ 465 ΒΡΡΟΠ165 ἀπ 56 ΙΠ6 } ἀδηΔ80}} 
σοιγοδηθη Ἀπογἀπιηρθη 510}} ἴη 56 1Π6 1 σδηΖθη 5᾽ ΟΠ ΘΙ 61 πηὰ 
1 οἴ ἢ] βοῖπον {Πη5 011 σϑίσοη Ζὶ ΙΆ586η: ΖῈΡΊ610}} θυ οἰϑί 
βρίῃηθ Βράθ, ψῖθ ἤΟΟἢ δ᾽ ἀδ5 γϑυθγθ ΟΠ θη ΔΒ σέ πη 16 
ΘΓηϑί 6 465 ἀοίίεβ. Βοίθ ἢ} ΠΙπηη11.) 

Ενγϑίθϑ Εριβοάϊοη 216--462. Οδά!ριιβ, ἡ 6] ΟΠ 6 1 
ἄθῃ ΟΠ ]55 465 ΟΠογροϑᾶηρθβ θαδοηΐοῖ χιὶ ΠΔΡ 6 80Π6]ηΐ, 
Κηρ! ἀπ} 610 81 8Δη θη 0] ββοθἀδηκθὴ 8 πΠ4 νου Ἰϑῖ. 
ἄθη ΟΠΟΥ 5ἰαίὶ 465 Βοίθηβ δι  βδθίηθ οἷσπθ Τηδιοκοι, τν6]- 
ΟΣ 718 465 ἀοί(65 ΒοΙί6}}} Ιἢγ6 ΒδΙη σον 656 η ᾿ιαίί6. ΑἸ]θ ἢ 
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ἴῃ βθιπθηὶ ἢδϑίσθη ΕἸΘν, ἀθιῃ αοἰίθ Ζὶι ἀϊθηθη, νϑυβᾶμηΐ ΘΓ 
65, θη (ΟΣ νῸΓ 84|16η ΠὨΙησθη τη ἄθη ἢ 155 δυβϑῃηίθη [η- 
41} 465 Ογαϊ }5 θοιζαπμηΐ χὰ δοθῆ. ὨΊθθθη οὐ ῃσί ἀθν 
ΟἸΟΥ ογβί ἡδομίγἄο! ἢ) 242 σδὴζ 1πΔ ΑἸ] σθιηθίηθη. ἤδθπη θ6- 
ἀἰριιβ, γοὴ ΘΙΠ6Ρ ἀδηηοη] ΒΟ 6, ἰἰπὶ 561081 πηθονναββίθη Αα- 
Γοουησ ΘΡΟΡ 6 η, θοριηηΐ ἀδηη, 561η6 σἄῃ!]0ῃ 6. {Πη ΚΘΗ 158 
ἄδϑϑθῃ, γνᾶϑ δ᾽ τη} {{Π6]] 6 νά 6., ἡδομάγ Κ! 10 ΠΘΓγΟΥΖΙΠ6- 
θθη, απ ἀδάμγοϊ Ζιὶ Θη Βο ] ἀἸΙσθη, 4855 6, 46 Κἰισα Ἀδίπον 
ἴῃ ἀογ Νοίῃ, ἀϊθϑηλαὶ 510} 8ὴ 416 ΗΠ} ἀν Βἄγσου νθηάθη 
χηὔ586. Ὠιθθθῃ τηδΔ0} 1 οὺ σαν ΡΙΠΠΙΟΙΙ, δα 4116 ὙΥ εῖθα ἄθη Μόν- 
ἀογΥ ἀ65 [,4105 διυβῆησιο. Ζὰ πηδοῆθη, ὕδοι ΘΙ ἤθη οΓ ἄρῃ 
Βοῃνουβίθη ΕἼ.Οἢ) διι55ρ} 10, σοΐθυ ἢ. ΘΓ ΥΘΙθΟΓβΘη Β]6ΙΡ6, 
νυν το η 6ΓΓ α16 πηβομ !] α]ρ 6 Βανι κουιηρ ἀθιη βίθίθη Βοϊβίδηα 
46ν Οδείοι δΔηθιηρῇθ}}{. --- (Υ̓αΠἀΘΥθΓ ἀπ} 6] ]1 0} τηπϑβίθη 
ἄδθῃη γο γΟΡΏΠ ΘΙ οΙη. βθῃθηάθη ζιϑοῃ δι" 416 ΡΒ που 6 ὴ 
ἀογ Τ᾽ ηνββθημοῖῦ πηα [Πη5 014 465 Οράϊραβ ΚΠηρθη: 561Π68 
Ἀ6ά6, μα! γὰρ τη 5δη{{Φ θᾶ] 4 ποίησ πη ἀπησοϑίζπι, τυῖγὰ 
ἀὰ σοι δάθ δὴ [θ᾽ ἀθηβο δ ΠΟ ῃβίθη, σοὺ 41165 ΟΠ ηπ]6, ἀ 88 
ΘΙ ἄθοῃ Τηᾶΐον πη Πδἢ]οῦ δηνηβοῃί, δα ἢ 5ο]ρϑῖ ζιι- 
γὔΚ[ἅ}}.} 

Ποὺ ΟἸΟΥ νυϑυβϑι θυ βθῖπὸ [{π5ο] ἃ απ [ΙΓ ΘΠ (158, 
γάϊῃ ἀάασοσθη, ἄδθῃ ΤοΡοϑιὰθ. ΚΟπληΘη Ζὰ ἰᾶ556η. Ὠαίαν ἢδὶ 
Οδάϊριιθ βοῃοη ΘοβοΡρί: 6. νυ νηοί 510} ᾿ὴ βϑῖηθν ΠηγᾺΠ6, 
855. 16Π6 1. ἰγοίζ ΖΘ ΙΓ Βοίθη Πο0Ὸἢ. ὨΙΟΝΓ ΘΥΒΟ θη θη 56]. 
ΟἸοιομσ αι 0 ἀυδϑοῦί ἀν ΟΠ ον ΠΓΟΡ ἀδηη, ννὰβ γοη [,8108᾽ Τοῦ 6 
ἴηι Μυημάθ ἀον [μουΐθ 561, [ἅῆγθ χὰ ποθ. Οδφάϊριιβ, διιο ἢ 
ὅ16 ᾿Ἰοϊβοϑίθ ϑρι πΙο νορβομιηᾶποηά, ἀτγηοί ἀδγαιῖ, [ἢ π| 
ὨΙΟ 85. νοῦΖι θη 4] (6; 4|16 1] 6" θυ [ἃ γί ἢ] ἢ 85, 415 νγᾶβ Κγθοη 
ΟΡΘῃ 415 Διιββᾶσο 468 θηϊΚοιηηθηθη ΒΘρ] ΘΙ [6 γ5 τη] ἢ 61} Δί, 
[4105 561 γοῇ ἢδιυθοιη ΟὝ6], νν]θ 65. ΠΙΘΡ (6. ὙΥ̓Δην ΠΟΙ βοῃ θη 
οἴνναβ πάθοι" ἢεἰϑϑί, νοη δῆ θυ Ρη ΘΒ ΟΠ] άΡΌη. 

θὰ Κοιηιηΐ ἀ6γ Ὀ] πη 6 ὅθ ῃη8ν Τοιγθϑίαβ, ἀθϑϑθη ρο βίο 5 
Ατιρο Α1165 Ιἄηρϑί Κἂν ἀπγοβομδαΐί ἢδί ἀπὰ νοη υνθ] οθ 6 Γ 
(ΠΟΥ τἷΐ ΘΙ πολ οῖί ΠΟΙ͂Ϊ, ὁΡ. ποθ ἄοη ΤΠᾶίον Δη5 [01 
ΖΙΘΠΘηὴ --- ΨΊῚΘ 65 ἃ δῖι0}}, [γθΊ ] 0 ἰῇ σ8ΠηΖ ὈΠΟΡ ΔΙ Θίου 
νγοῖβθ, βϑϑοῃ θη. (ΝΟ θη ἀθν πον ογκιᾶνρί ἢδιΐθ, οΓ ν1588 
Κοίηθη ἢδίῃ, πα Οδά!ρι5. 416 οἴη 6 υνοιίθγο [6 Ρ] σαπηρ ΓΆ50} 
ΘΙ ΘΠ η 6. Μάββυ 6], 416 ΤΠ ΒΡ ΔηΘΥ πο θϑδηηπΐ σὰ} ΕΥΤΩ  Ππησ 
465 ΤΙδίονβ. δα ίΖι οὐ θη, θά ον [Ὧ]]6 ἢ ἰά556η. 516 ἰβί 800} 
ΠῈΡ ΡΟΘίΪ501} πο ῃυνθηαϊσ, πὶ ΟΘά!ραθ᾽ [6}}} σϑμθηάθη ΕἸΓῸΡ 
2 ΖΘΙσθη τππὰ ἴἢπ ἀἶ6 ΕἸ ἄοἢΠ6. ΔιΒϑρΊ ΘΟ Π6 ἢ. χὰ Ι48860η. 6 
6 ΠῸΠ γοῸὴ Αηΐδηρ Ὧη ἴῃ 8|1|6 ΤἬμπη γα] πάπησ γϑγγᾶί}}, 
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80 86[χΐ 61" [6ἰχί 5610 81 4116 Ηοϊηιηςσ ἁδυΐ Το ϑίᾶθ, ἄθῃ Ζὰ 
θοίγαθθη ἀθι θΘΘΟΠΘηθγ Κγρθοη σογαίμθη. δ0 υβϑυ]δηρί, ἀογ- 
56106 Μδῃῃ, αι ἄδη 416 ροβαιηιηία Βανι Κουαηρ 4116 ἢν Ἠοίϊ- 
Ὡσηρ σορδιΐί ἢαίίθ, 61] νομὴ ὈΠΙπΠάθη ὅ6 6, ἄἀθὺ ἄθοὴ Ζὰ 
2610 ἀ6ν' ϑρῃίηχ ϑοβοθγνιίθσθη ἢαδίίβ ") 

Οοαϊραβ οιηρίδησί ἀθὴ Τοιγοϑίαβ 10 46 ΘΠ πἀβίθῃ 
Ζαίγαιθη, ἰοσὶ πῇ ἄθη [π8]}{ 465 ΟΥΆΚ6Ι5. νὸν ἀπά ἰογάοεί 
Αυθιθίθη 5θῖπον Κιιηβί, τπὶΔ 416 ϑίαάί Ζιι γοίίθη. ΤΡ βὶ88, 
ρϑίγοῖθη ἀπα βοΐ Κοιμηθη ᾿ογθιθημά,, θοϑο νον ἄθη Οδάιϊ- 
Ῥι15. δ ζΖιιβίθῃθῃ: 561η 556 η ἰγοιηηθ ᾿ἢτ ηϊοἴ. (Αι 560Πο- 
πη5 Θοθθη ἄθη γνογαἀϊοηΐίθη θυ βΟΠ ΘΙ ᾿ϑΐ ΘΓ 80 Ιδῆφθ (ἃ 8 
ΘΠ ΘΙ 155. 1 510) νυ 8 0} ] 556 η τη δ0ἢ 16 χί μηδ οί 6." 
ΘοΓοἰχί, ΕΠ πὰ 0 6.) Β6Ὶ Οθα!ριιβ᾽ ἢνράησθη νομαὶ ον θ6- 
βιιημηΐ δι} 861 ηθ6ι οιρουιπο: τηὖθα Θ᾽ ΠΠΩΠΊΘΡΉΪη ΖΘ, 65 
ΘΓ 46. 010. ΟΠ6. 86] Π6η ρυΟἢ Α1165 χὰ Τάρσο Κοιηηθη. Α}- 
γηᾶ!ρ σοράϊῃ (6. βοῆοη διιίσογοσία Κὔηϊσ 1 δ᾽ 6 1ΠΠΠ16 1} 16]- 
ἀθηβοΠ δ ΠΟΘ ΘΠ ρ, τ] 16 ΠΟΘ ν ΟΠ] γον ΗΙησοθαηρ ΘΓ 
5100}. Ρονγαβϑί ἰδὲ, ΑἸΠ65. δαίχαθιθίθη, ὑῇθ ΑΡΟ]]Οη5. (ἀθἢ6 158 
ὩΔΟΙΖαϊκςοιηηθη, νὰ γοηα ΤοΙγοϑ1α5, 46 416 Κραί αὶ χὰ ἢ6]- 
ἔθη, βοῖηθ ΗδΠ6 γουβᾶσί, [|πΔ Ὀι6Ρη ΝΥ οΥίυ 6086] ϑἰῦβϑϑί δ. 
ὨρθΓδι5, Ταιροϑῖαθ 56 1|0 50 561 ἀν Αμδυ 0 465 Μογάθβ. ἃ 
γάοκί διιοἢ ΤοΙΓϑᾶ5, 66 6 θη [4115 ἴῃ ΖοΡη σογᾶϊ, ἸΠΠΘΡ 
Ἰη6 Π} ΠοΥδι5 τπηἀ οὐ κιἂρί, Οϑα ριιβ 561 465 [8105 Μόγαθυ. ΑΡῸΓ 
Οδάϊριι5. δνγι πιομΐ τηθ ἢν δυΐ ἀδ5 Κἰηα ἀον Νοῆΐ, 5611 οι" οἱη- 
τη8] γονάδομί οοϑοῃῦρ!ς Παί. ΤρΙΓοϑῖαβ [ἄσί ἤοοἢ ὨϊηΖα --- 
πη ἀάνῦὶη μᾶ(ί6 ΘΘα!ρ5 ἢ τ ρον ον θη! Πϑνουίαθϑαησ θη 
ὙΥΊΘ 6 ΡΠ}4}} 56 1η65 ἃἰίθη Οὐαῖκ6 15. Οὐ νου κοηηθη πη θη ---, 
Οδάϊριιθ ᾿6θ6. τη ἄθῃ πᾶομδίθη ΒΙαἰβνορυνδηἀϊθη ἴῃ ἀρ βοΠθιι- 
ἸΟΘῸΡ (ἀθιηθὶ 5 ἢ Ὁ: 500 414 6. 4)61) ο81 δ ΑΡΟΠ]Οὴ Ὠϊηθ6- 
γΐθθθη, ἃἀον ἀϊθὸ ὅδομ ϑ0ῇοη Ζζι πάρ [ἀπγθ ψογάθ, ἀ 
ΘΥΘΙ ’ῃ ἀθν οἰημηδὶ ἃι.8 ἄθη Επροη σοί] θθηθη ὅ.6616 4685 
νη ἀοίθη ὔμπϊθ5 οἷμ θοῦ Ὑογάδοῃΐ Ραίχ: 48 δον". 
γοῖι ΑΡΟ]Ιοι ἀπγο ἅν π᾿ ν]6 οἰη ΒΙ1χ2, Κυθοη, ἀθν 1ἃ 488 
ΟΥᾶΚ6] νοι ΠΘΙρ ἢ] ΘΠ ο]., οὶ 685, ἀθϑϑϑῃ ΕἸηΠ βίθυιιηρθη ἀθΥ 
Δα βομηάθη ἀθννηη οΡΡΊ Ομ 6. ὅθ πον [ο]06. ΒΊθβθὴ Οἀράδη- 
Κοη, ἄδθν ἀπγοῖι ἄθη γοῖὶ Κύθοη θυ πο]! θη δέ, ἄθη 5616} 
ὨΟΪΘη χὰ ἰά5586η, ϑοῃθίη θθ απ, πη4 ἀθν θ61 ἀθπὶ πηρθδί θη 
Οοάϊρι5. διισθη] ΚΠ ΟΝ. σὰ αν ββηοιὶ σονογάθῃ ἰϑί --- Ζὰ- 
Π18] δι᾽ 510} Θ᾽ 610} οὔθη διιδιηα θα, 461 ΜΡ δι τη 886 Ρ0}1{1- 
506 ἄννθοκθ γϑυίοὶοὶ Πάθθη ---, ννϑίου νου οἱ] σοηα Καρσὶ 6. 
ἄθῃ ἤΔῸἢ θην Βοβριθοϊαηρ τα Οοάϊριιβ ψᾶῃγοηα ἀ6ι Ραγ- 
οἀο05 ἃρροίγοίθῃηθη Κύθοη 415 Ὑϑυβο νυ  8η., Τη1ΐ ὙγΘ] ΟΠ ΘΙ 

- 
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Το ϑῖὰθ πὶ Βαηαθ ᾿μ 2ι βἰἄνζθηῃ ἰγδοίθ. Φ6 ζί νϑρῃδηΐ 
ΘΓ Ἃ16 ποοὺῖ ΘΡ6ῃ ΠΟΘΙ ΘΟΡΙΘβθ 6 ϑθθθγσαθ6 465 ΤΟΙ Γ65188, 
ἀογ 184 χὰ Ζεῖ ἀ6ν ϑρμίηχ Κοίηθυ] 8] ΠᾺΠ 6 σοννϑϑί μά 6: δὴ 
ΑΙΙοπ, ἀ16 ἴῃπὶ 80η51 θην Γἀ]ρ πὰ 116} Θθύγθ56 1, [ὙΠῸ 86- 
παϑ οί, 6. ἀ6Υ βοηϑί Ὀαβομθιάθηθ Οθά!ραβ 6 χί 5616 γνώμη 
φαθθηῦθνον ἀ6γ δυΐ π|6}}Ὀγκοὶς ΔΉΒΡΓΟΝ Ἰηδομθηάθη τέχνη 
ἀ65 μάντις γοη ῬΓΟΙ βίο ΠΘΥΛΟΥ πη ἀτοηΐ ἄθη μοϊάθη γ6Γ- 
Βοῃν γοΓη ἀ16 νογἀϊ]θηΐίθ γα. 

Νιιη Θη Π}}} Το Γοϑ᾽ᾶ5. σα χζνοιίθη ΝΑ]6 1πὶ Ζιιβδιηιηθη- 
δησα (408 --- 428), νν6 10} {{π|61}} ἀθηὴ Οδάϊ!ριιθ, νυ Ο ἴῃ 
ἄγρϑιθν }πκαπθ 56 Π. ῦ αγθιθὶ ἰθΡ06, Ὀδνογθίθῃθ. Ζογηθηί- 
Ὀγδηηΐ Ποῖδϑί Θάρα ἀθη ΒΘ Π6. 510}: ηϊθγηθη. ΝΔΟμ θη 
ἀἸ656 1. δὰ ἀθηῃ γογννῖ, Θ᾽ 561 δίῦθιη, πιηρονουίθη, ἄθη ΕἹ- 
(θη ἀθ5 Οθάιριιβ 561 ἀἄΔ5. Ὠ16 80 γοΡρΘΚοι θη, 4ὅἃ 50Π] ΘΙ ἀογ 
6 Θἷῃ Ὠθι165 ἀρ50 855 σθθθη ἄθηῃ Κδηϊρ, 850 (55 γοὴ πη ἢ 
ἴῃ 416 σοροηννᾶγσθη Θουσθη 416 44] ν0}}6 ΣΙ ΠΡ ησ δῃ ἀ85 
4116 πΙΟἢΐ δυίσοκιᾶγία (ΘΠ ΘΙ 155 56 1η6 ν ΗρυκυηΠ, 510) οἱ η- 
τηΐβοηί, 16 σοίογάουία Αὐἰκ] ἄγη Ομ] ἄρ! Τ ΙΓ ϑῖα5. 00, ἀδιι- 
ἰοὺ 06. ἴῃ ἀσηκ|ον Νοἰβθ Ὧη, (δν ἰδυυίδη 6 Τὰρ νου άα [210 
Ὀγίησθη. ΕΠ6 61 5100 ἀδῃῃ θη" ηΐ, ΒΡ  δΡ σὴ ἀν! 6 η 
Μ416 ἴῃ βοῃδιι 10} γᾶ 56] δ! 6, 06: 567 θαϑίμπηνηΐ 8δη ἀἄΨ85 
4]|16 ΟΥΆΚΚ6] δου πηθΡ θη Νουίθη ἄρθρου ἄθῃ Μόῦγἀθυ 465 1,8108 
510}: ἃι15, πάθη 6. ΠΙΟἢΐ, νΝ16 νΟΡΠΟΥ, ἄρῃ Οδα!ριι5 δηγοαθί 
απἀ ἴῃ σογδάθζι ὩδΔιηΠδί ἸηΔοΐ., ΟΠ ΔΘ ὙὙ16 γΟΠ ΘΙΠΘΠῚ 
δυι6η γτοάρθιὶ. Ε 50 }]Π165ϑ τη ἄθη Υογίθη, ὑγοίθρ ἀ1656 
δργύομο π]ο}} οἰηίγο θη, ἀδῆη 50}16 Οδά!ρ8 βάρθη, Τ᾽ ΘΙ ΓΘ 5188 
γΟΡΒίθ Π6. ΟΠ 15. ΟΠ 56 1η6} ἴζυὰη8[. ΑἸῸὴ Οδάϊριιβ, ἀθγ, 16 
ΒΟΒΑΡΙΟΙ ΘΓ Ζιι 56 ἤθη ϑ᾽διιθι, ἴῃ ἀθϑίο αἰ ΐθιο5 Ὠϑίθι" γϑὺ- 
βιηκί, {ΠῚ 1ὼ ἀδη Ρ]αβί. (Πθιηὴ Ζιυβοθδαθι ᾿Ιθοῖ πῃ 500 Ὼ 
νοὶ ]είά πα ἋΔ6Γ ππροῆθιρο (οηΐγαβϑί ΖΜ ΊΒΟΠΘη ἄθιη ἅμ 1 
ΟΠ ΘΙ ἀπ ἀον ὙΡΚΙΙΟΙΚΟΙΓ νοῦ Ααρθη. Ὠϊο ΔΒ οἱ (, ἤΔ0}} 
ΟΣ πὴ νοι ]δησί, 5ἰὅδϑιί Ορα!ρι5. νοὴ 510} ἀπὰ ΖοΡίἁ}} } οΡρη- 
6ἷη τη10 ἀθη) 158 «811 νγ ΟΠ] 9] πάθη ὅθ ῃ 6 τππᾶὰ ἄθιῃ ἰγοι- 
βίθῃ ΕΘ 46.) 

16 Ιγοπἱθ { ἴῃ ἀθϑίο ογ 685. Π10Π 1, 16 ἸΠΘ} 1 ΔῈ 0}} 
ἀον σαϊθ (ΠΟΥ ἴῃ ἄδθη [ΡΒ ]6 561η65 σθθιθίθυθ Ὀθίδησθῃ ἰβί. 
1656 ΚαιγΖβι ἢ Προ. ἀ65. ΟΠΟΥ 8. {1{{ ἴῃ θη 

Εγβίθη δίδβίμηοη 468---512. ΠΕΡΨΟΡ, γ9]. ἀ16 Απιηογκκ. 
χὰ 409. Ὀαγαι 

Δινοῖίθε Εροϊβοάϊοι 518 --- 8602, τηἱΐ οἴπθιι Καὶ 01 - 
"ἢ Δί] 0} 649 --- 697 πηά οἰησο!οσίθη ΤῊΪΙΘΙδΓΗ. Κιιβίγϑι ἢ 
ἰϑί αἴθ (οἸσθηἊθ ὅοθηθ ἀμ ἀἃ8 ̓ Θοθριᾶοὶι 1}1{ Τ᾽ ΘΙ "6 5185 γ 1 - 

Ι 

᾿ 
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Ρεογοιίοί. Κγθοῃ, ννϑσμθη ΠΙΘΥγΔο ΐ δ΄, “6 Ιοἢ6. μι ἃ 
Οδάϊρυβ δυΐ ᾿π ννᾶϊζθ, Κοιητηΐ δηἰβίοί ΠΟΥ 6Ὶ τη [ὈΓΒΟΙΐ 
ΒῈῚ ἄθη μοῦα η860})}, ΟΡ οἰνψα ἢ]055 Διο] Κ] 166 [{606Γ- 
ΘΙ ησ ἀδ5 Παιίθ ΝΥΟΡ᾿ ΠΟΥ ΟΥ ΘΓ ἢ ΡῈ. ὙἄΠγΘηἋ ΔΡῸΓ 
46 ἂῃ 586] Πηθὴ ΠΤ {Γοῖῖ Ὠδησθηάς (ἢον ᾿ααδομρ χὔρουϊ, 
Βδάθ υπὰ Αηίΐμνογί ζΖιι .ϑίθῃθη, {γ{{ Οδα]ριι5. 56 1051 ἤδγϑιι8, 
γΟ (6 ΠΙΟΠΓΟΡ ἄἀθιη (ἀαβρ γᾶ ἢ ΖΝ] ΒΟ 6 ἀθη ΒοίΠο]]Ἰσίθη 
56 1081 416 γο]βίδηἀ!ρα γῦγίθγαησ διυϊΐδρανιῖ. Βδγ861. [ἄϑϑί 
Οδά!ριι5 βϑίμθη ϑοηννασοι 8η, 461 8ἃ15 δἱη οἰ ϑη]ιηἀἶσον Μὸν- 
ἀογ υπὰ Πδιθον βοῖηον Πουγϑο αἰ ἀ16 ΕΥΘΟΠΠ6Ι1 50 πο {γ6 106, 
ἢ υπΐοῦ ἀἴ6 Αὐβθη χιι ἰγθίθη. Κγθοῃ τηΐϊ5886 1Πὴ [ἢν [οἱσ 
Οὐ ἀιμηη ΘΘ ἢ] 16 ὨΔθ θη, ΨΘΠΏ Θ᾽ 8516} ΘΙ ΠΡΟΡΙἀδί, [Πη 
ΠΙπίογρομ πη χὰ Κὔηηθη, οἷθ᾽ ΨΘΏΠ Θ᾽ 510} σράδοῃι, ΘΓ 6 Γ46 
βϑίπθη Ρ᾽ἄμοη ὨἸΟΠΐ Ζι θοσθρηθη Μ]8586η. ἤγθοῃ ἀᾶθοσθῃ 
γᾶ στὰπ]ο, ἀ16 ὅδοιθ οὐϑδί βϑίαβϑϑθῃη Ζχὰ ρυίθη. Ναῃη 5(6}}1{ 
Οδαϊριιθ, ἢ ΓΘΟΝΐ 5106} Ζὶὶ 66, 61Π ΔΙ ]ΟᾺ]Γ65 ΠΟΥ 
8Π, ΟΡ πίομί γθοη [ἢ οἰ ροσοῦθη, ἄθη 6 Π6᾽ Ζὶ ΠΟΙθΏ. 
ΑΙ5 Κγθοὴ ἀδ5 μο)ϑηῃί, ἴγαρὶ Οδα!ριιβ, 90 ἀθηη 76] 65145 16- 
τη8}5 1ηὴ [γΠΘΡΟΡ 261 Δ 1Πη φοάθιίοί. ἢδθῈ οὐ, ἀ6ν 16ἰζΐ 
Ὀ]Ο(2|101} 1 ἃ15 ΜῦγἀοΡ 6 ζΖθίοηθ, 6] 16 1815 σ᾿ ΘϑΟ ΊΘ 6, 50 
ΘΡΟΊ ΘΓ 510} [ἂν Οθάϊρυ5 415 διιβσθιηδοῃίο Τηδίβδοῃθ, ΤδΙΓο- 
585 561 ψόὴ ἔγθοῃ, θη 685 80) 561η6ΠηῚ ΤὭΡΟΠΘ ρο] βίθ, 8η- 
σοϑα[6{. 16 ὕπαρ ον Οϑά!ριι5 σι 50} 1 65856ὴ ψνᾶμηϊ, ἀδδίο 
[ϑϑίϑι ϑδϑίχί δ᾽ 10} ΠΟΘΙ ΜΊΘΟΘΙ 510}} 1 βϑίηθη ΠῚ ΠΘ 6 η [68[. 

Νδομάριη Κγθοῃ ἀδυδι 1 ἃ ΠΟΘΙ ΓΘΡΟΙ ΓΘ οἢ οι ΕΟ] 6- 
ΠΡ Ζι Ζοίρθη γϑυβθ ἢ, νν]6 ΠΔΠ6 61 ἄθηη ΟΘαΠρι5 τπὰ ἀ65- 
560η (διη8 }}} 1} 516}186. ΘΊΘΌΙ 6 5108) Μύϊι, υπηϑιᾷηα} 10} ἀαγοἢ 
νογηη Προ Εγνᾶραηρ 4116 {πηϑίᾷηἀ6. διι5Ζυ "6, 4455. (485 
1ῃπΔ Ζὰῦ 1,881 σο]δοίθ ΤΥΔΟΙ θη 80) ΔΓ ΠδΙ ΒΟ Π| Μ]Δ6Γ- 
51 Πη10 5581ὴ ψοθ. Κύηπο Οθάϊραβ ἴῃ ΠΔΟ οΙβθη, (888 
ΘΓ 510} τηἱΐ Τ᾽ ΙΓ 65185 νϑρϑίδαρί, 50. γν0}}]6 Θ᾽" 6] 65 βοῃιηᾶθ- 
ΠΟΠθη Τοάθ5 βίου θθη. Θἤηθ δυΐ ἀΐθβθη ϑομννα οὐοι δι. 418 
Ζυγοάθη ἀ65 (ποῦ5 ΠΕ οκβίο}. χὶ ποθ η, Ὀοβίθμι ΟδαΠρι8 
ἀδγδιΐ, Κυθοη τηἶ5886 αΑἰ8 Ποομνογγᾶί οι. βίου θη. 

θὰ κἄπαϊρι ἀθν που γον 634 ἀδ5 Πθγδηδη 6ὴ ΤΟ Καβίθ᾽ 5 
8, γγ6]0}}6. ἀ6γΡ Ζϑηκ ἃι1ι5 ἄθιῃ Ηαιΐδβε σουιίθη ἢαΐ. 8518 τη Π}ηΐ, 
'π5Π ἄδν δ! σριηθίπθη Νοίῃθ πἰομὶ Ρυϊναί ῃᾶπα 6] χὰ ὈΘΡΘΊΠΏΘΗ. 
ΑΙ5 ἀαγδυΐ Οϑα!ρι5 βοῖπθ Δηϊαθο σθρθὴ γθοῃ ἢν νογρ οί ἃ- 
θη ἰᾶΐί, θοκγᾶ [οὶ αἰ 65 ον δοίη {ΠΠπ50 14 ἀαγ0}} ἀθη Π61]16- 
βίθρη ΕἸὰ. ΑΔ ενβϑί δυΐ ἀδ5 ἀὐηρθηάϑίθ Βι6η «6. ἀθιη8ῃ- 
Ππ υαπὦ ἀον ΟΠπογθαίθη οης]ᾶθϑί ΟΡ ἄθη Κγθοη, Κθίηθ8- 
γγοῦϑ ἀθογζθιρί, ἢ σὰ ὩΔῃ6 σοίγείθη Ζιὶ 8561Π, ν᾽] 6 }}1 τηΪΐ 
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ἄἀογ μαβιημηίθη ΒΡΚΙἄραησ, ὨΪΘΙη 415 ΘΓ δ᾽ δι πὔγθη, ἱμη 
Ζζιι ἤάβθθη. Κυύθοὴ βοιθι θὲ πηΐθι' ἀ6γ Ὑϑυβιμθγαηρ, Θοα ρα 
ἢΔ06 1πὴ νϑρκᾶηηῖ, 416 ΒΡ ουβ ΟΠ ΔΙ ΔΘ τν1556, 455 ΘΓ (6. 
561, 66. ΘΓ δἰοίβ. σθύνθβθῆ. Βοαδθιυίβδιη ϑᾶρί ΘΓ γΟγΔ115, ἄθὴ 
Οδά!ριι8 ογΔ6 65 βϑθϑι 16] ἃ βθῖη, σθῆθὴ 1ῃΠ πηρογΘοἢΐ 96- 
Ὠδη 6] σὰ ΠΡ θη, 5008] ἃ βϑίῃ Ζουη 5101} βοϊθοί Δ θΘη ὑνοΓ 6. 

Νδο Κγθοηβ Επηίίογπιιης ογζᾶμ! Οδάϊριι5 αὐ Ἰοἰαβίθ᾽ 5 
Βοσοηγθη ἤθη Αη]ᾶ55 465 Ηδάθυβ, ἀὰ ἀθγὺ ΟΠΟΥ χηϊΐ 56 Ι ΠΟΥ 
σιιϊίσοιηθὶηΐθη Νηρ, Γἀ]6 ὅδοῃθ. ΓΘ Ζὶι ἰᾶβθθη, ἢ]οῃΐ 
ἀπγομαγιηρθοη Κάπη, Κύθοη τη801|16 ἢ ζυ ΜΟγδΡ' 4685 [1,105 
- 50 ψΘη1ρ Κα 61" 5100 γοὴ ἀ6Γ γογροϑίαβϑίθη Μοιηιησ 105- 
ΤΔΟΊΠΘη: ΤΟΙΓΘΘ1Ι85. ΠΔΡ6. Θ᾽ γΟΡΟΘΘΟΠ ΠΟ Θη, πη ον ΤΠαΐ Ζιὶ 
θΘβομ] ἀϊσθη. ΜΙ ΒΒ] Διο 1} ππη [οἰκαδίθ ἄθη οἰηπηδὶ 
1η δὴ ὕθννοθα νοη δε) 5ι(δπιδομιησ νουϑί τ] οκίθη (ἀθιηδ} ἅθ6γ- 
Ζθιρθη, 4485 δι 416 Κιιμδί 46 ΘΠ 6} σὰν ΠΙΟΠ 5. Ζὰ ΘΘΌΘη 
561. ϑΒίαί( ἀδ55. δὴ αἱίθϑ ἤθη 1,8105 σϑθθθϑηθβ Ογα 6] θυ} 
861, Πᾶϊϊοη [ΓΘη]46 Πᾶμθον, νῖθ ἀϊ6 ὅδρα βθῃβ --- 1ῃγ 4180 
ἰγδὰΐ 516 σρίγοϑί, ὁΠπ6 Ππ80}} ἀδιη αὐαηάθ οὐδν {Ππρυπἀθ. ν]6] 
Ζζὰ ἴγδϑθῃ ---, δι} ΟἸθπον ΠΟ βίγ556 1ῃΠ ΘΒ] θη: [ἢν Κιημα 
ΘΙ 561 14 9610). Ὡ8Δ0}) 561Π 6} ἀθθι ιιϑθοβοίχί, 850. 56] ἀθὺ 
ϑργθοἢ. ἀον ἀοΙ ΡΠ βομθη Το ρΘΙ ἀΙ Θη6. Ζχιι δΟμαη θη φοννογ θη. 

ΠΙΘΡ 06 Ὁ ἴοἱβὶ 416 ϑίγαί ἀθν 1.ἄβίθγαπρ δι! ἀν Ε 58. 
Ὠθηη σουδάθρ ἀ16565. δι Βουιπριησ 465 Ορά!ριι5 ἄθοι δἰ ἤθη 
ΘΠ ΘΟ ΒΡ Οἢ). τ 6150 ΕΥΖᾷ ]αηο γο δἰηθιη ο]Θ ἢ 4115. αν δῃ- 
ΓΘ ϑρυθομα θογθομηθίθ ΒΘΙΒΡ16] -θυϊηρὶ ἀθη οηἰρορθηρσοβοίζίθη 
ΕΡ[οΙσ ἤορνοῦ, 16 ἀθι! ο ἢ σοηιρ γοάθηάθη ὙΥορίΘ ἀ65 86- 
ἴθΡρ ΡΠΙΘ 6 [ἅν Οδάϊριι5. οἷη ἈδιΠ 56]: 16.χὲ Ἰηδοῃΐ 1 οἴη 
οἰ ηΖίρο5 ΠΔΥΠΊ]Ο5 ΘΘΘΡΓΟΟΠΘη65 ΝΥ οΥί δἰαίχις πἀπα θυ ηρί [μη Ζυγη 
γγδηῆκθῃ ἴῃ 561η601 5 ΘΙ ΊθΘη ΒΙ᾽ΟΠΘΡΠ 1. Φοίχί θοσϊηηΐ 416 
νη 4 γι ΔηρΘΙοσία 7ιεριεέτεια : 61 η6 16158 Απαηρ 465 ΝΥ 8}}- 
θη βίοισί ἴῃ Οθαϊριιβ δι, ΠΡ 6ῸΥ ἀ6ν ΠΙΟΠίΘ νθῖ55 αἴθ νο}}- 
βίδηά!σα. Αὐἰι]άγιιηρ, 0 0}}. ννοὶζ ΠῚ ΠδιιβΖιβ 6 θη. Πάθ 6] νν]6- 
ἀ6ν 0} 5101}. ἀ1656106 ἰγαρίβοι {Π|ΚΘσηρ, 4885 ἀ6 1 ΟΠ ΘΙΘΙ 
γο Ὠθηθη Δ]] τᾶ] πη ννασσοζοθθη Μ]γ, 416 ΟράΠριιθ᾽ 80 ἢ- 
56η46 Αβθηρϑίθ χὰ ὈθβθιΠσ θη 56 6η. 

θὰ πᾶμ}10}} ΙοΚαϑίθ βἰδνᾶμηιί, [4108 οὶ πρὸς τριτελαῖς 
ἁμαξιτοῖς, ννο νἱ6] 0} γοη 4|16η ϑοίίθῃ 510} θθβθθθηθ, 6"- 
ΒΟΠ]άρθη, 4(ἃ σγοι Οραϊριιβ ἀἰθ86 ΒοζΖθιοπμηπηρ (6 1, οοΔΠ}{ 
θορίουῖσ δι πηὰ ὈΥΒΟμΐ τνϑιίθ, ψὸ ἄθν Επρρᾶβθθ [ἅν6, 16 
Ιδῆσθ ζεῖ βθι(ἀθὴ υϑυϑί θη, ΨΜΜ16 ἂἱΐ ἀπά νοὴ ΨΘ]ΟΠ θη 
ΑΘιιβ56 1} [,ἃ105. σονθϑθη. [ἃ Α|]165 Ζὶ βϑίπθῃη δ]ίθη Αβθη- 
ἴθι. 5{Ππηγ1, ΘΓ 58. 1Πη οἷο ΠΡ ΒΟΥ ΘΒ] Π6 Απηρϑί, Τ ΘΙ" 6 5188 
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τηῦρα 56 ῃοπά ϑθῖη. θη δι10}} ἀἰθ Ζ4}1] ἀθνὺ Βερ]θ ον 4695 
Κὐπρθ {ΠΠὉῸ σὰ, ἀπ ἡ νου ]δησί 6'', Ιοκαβίθ 50116 80} ]16ὰ- 
πἰροὶ ἄθηῃ ἀἄδηη8 15 ΖυγοΚρ ΚΟ θη θ Θ]άνθη, ὙΘΙΟἤ θη 516 
δ 5θῖη ᾿πϑίδηάισοθ ΒιΓ[[6η ἢδοῦ ΟδαΙριιθ᾽ ΤἬΗγΟη βίοι σαηςρ 
δ 5 Πὰπὰ Παίί6. Ζιθ θη ἰᾶ556η, ΠΟΥ ΘΟ οι θη, τ γΟη 11 
Αὐβκαμίξ σὰ δ Πδ]ίθη. (Π6ν ὅ5Κ]᾽ἂν πᾶια! ἢ ἢδιΐθ τη ἀθπὶ σ6- 
[ο! ουίθη θιοΡ ἀον δίδαι ππαὰ ἀθηὶ σριηδῃ} ἀθν Ὄηῃϊριη ἄθη 
Μύγαου ϑθῖποβ ἤρθυγηῃ ογκδηηΐ: ἀὰ ἄθϑϑθὴ ΑΠΌΙΙΟΚ πη ϑ(θίβ 
8 561η6 [μἴρρ νοὴ 46" Ἀἄπθουθδη 6. ΟΥ̓ ΠΟΙ τηϊι55ί6, 50 ΖΟΩ 
ο' γο ΤΊΘΡΘη ψνοο: 4855 Οθα!ριιβ [,4108᾽ ΟΠ 861, Κοηηίθ 
80. ΟΡ ΠΙΟΠ Δηπθη. 16 Εγπηάπηρσ ἀ65 ΠΙΟΠίοβ, 4455. Ἃ6Υ 
δκίαν, ἄθῃ οὔθη 9610} 118. χιι θουπΐίθη Οράϊρι8 [ἢ 56 1061} 
Αὐσουθρίῃθ νουβᾶπηηΐ, Π]ΟΠἢ σοσοηνᾶγιρ πη ἀἋ001} ΠΙΟΙΐ Ζιι 
ἴθγῃ ἰϑί, γᾶν ποίμνη ]σ: 416 Πιο ρογδάθ, νὸ 416 Αὐἰκάγαηρσ 
50 ὨΔΠ6 ᾿ἰδί, γόῃ [οκαβϑίβ σϑιηηδοῆΐα Βοιηθυ Κη, τν65}8|}} ΘΓ 
δου ηβοηΐ ΠΔ06, δι[5 [ῳδηΔ ΘὨΠΠΆ556ὴ Ζι γΘΓᾺ6η, δῖ θ6- 
ἀθα 541.) 

Ιοἰκαϑίθ, 00} οἶπα Αμην νοὴ ἄθηὴ αὐαπμθ ἀ6γ Αηρϑί 
1γ65 (ϑιηδ 8, τυ ηϑο μέ ἀϊθϑθη χὰ ΘΔ γοη, ψογδαΐ Θά Ιριι8, 
ἀογ ἴῃ ΤΏΡ η 8]! οιηθῖη [ν οἴη ϑοη 465 ῬΟΪΎθ 05 σδ]ΐ, 
ἀογ ΔΒ Ποι. σοίγοιι οἵδ 86ῖη6 Φυροηάσοϑοιοῃίο ἀπὰ 5θῖη 
ΒορΘσΏΪ55 ἴῃ ἀ6Ι Βομϊδίθ ουζᾷῃ}] 1. 561 16 Π6 1 ΑἸίθ, ἀἄθῃ δ" οἱ- 
ΒΟΒΙθΘη, [8105 σαύθϑθη, 50 θθκίαρί Οβά!ριιθ 510} 8 θη 
Οοἰνον αϑϑίθθίθη ον Θίογ θη, ἀἃ 4}16 416 βοῆννογθη ΕἸ Θ 
1 ἀδηη ἱΓοθη, (16 6 θοῦ ἄθῃ Μόγάθιυ. ὁ θη. Π0 ἢ διι556- 
ΒΡγοο θη. ἨἩϊορᾶρον Βοίγδο πη θθη δΔηβίθ 6 η ἃ ἰδέ 6 400}} 
ΘΟ 80 ὈΠΙΠα, 4855 ΘΓ 561η [)005 ΒΕ ΚΙαρί, ἴῃ ἀϊδθβθιη 4116 

ἀοοῖ διιοῖ. πιο τ  ἀθν ἴῃ 86 1η6 Πδιπηδίῃ πηἃ σὰ ἀθη σ6}16}- 
θη ΕἸ. ἢ80}} Κου!η ἢ σι θη χὰ ἀὐγίοη, --α αὶ πιο  ἀοο ἢ 
ΠΟΟΝ ἄθη δ]ίθη Ογακθίβριιο ἢ. χὰ οὐ! ]6η., ἀπά ΡΟΪΥ}) 05 ζΖιὶὶ 
ἰάθη, ΜΘΡΟΡα χὰ ΠοΙρΡίῃμθη. --- (ΔΑ γθάθπι δΟΠΡ (6, ἄθη 
Οφάϊριι5 ἀονΡ ΠΡ Ποῦ ΠΟ {ππ|, ννοῖ85. ἀθγ ΠΙΟ ΘΓ. θη 
ἔλεος υπὰ φόβος 465 Ζιιβοιδιιο 8 Υ0η ΕἼΙΒΟΠ ΘΠ ΔΗ ΖΙΙΒΡΔΏΠΘΗ: 
616. ϑὐιιίθηννοῖβ θυ οσθθάθ Εγκαηηίηῖϊθ5 465 Υδηγθη ἰδ τηΐ 
ὈΠΘΡΓΘΙ ΟΡ Κυηδί ΡΠ Δη46]1. [πη 6 1 00 μη ΟθαΙρὰ5 
ἨῸΡ ἀϊθ σοιϊπάογο ΠδΠ 6 5θῖη65 ἴϊη5815, 4488. 6΄ θη ἰκῦῃ]9}1- 
οἴ θη Οθμ8}} 5θῖηθ5 ῆθιθεβ Κύμη δύβο ίασθη Ὠδθθη: αἴ6 
ΕἸίΘΓη 86 χί 6 Π060}} Οἤηρ Αὐο ἴῃ Κουιηίῃ ΙΘθα πὰ νόγᾶι8 τηἃ4 
[ἄγομίοι 4858 τηὔρ] 0116 ΕἸΠ Γο ἴθ ἀθβϑθη, τν88 78 50 ἰδῆϑο {Δ}Γ6 
ΒΟΠΟη ΒΙΠΐΘΓ ᾿ῃπὶ ἰΔσ! [πη Δ10}} [ἂν 716 η65 Μ|]Ὰ46 1.6, 50 ογδι- 
55 68 ἄἀδθιηὴ θάρθίη Κὔηϊσ γον (δι ὅ'6ρ]8 βίθῃί, παΐ δ΄ Π00ἢ 

. ΘΙΠ6ὴ Κίγ8}} ἀν. ΗΟΙηιη6,) 
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ΒΙΟΙΡθ6. ἠδ] 1) ἀν Ηἰγί 6] 56 ΠῸΓ Αἰιϑϑᾶ6, ΒΔΈΡΘΥ 
᾿ιᾶίιθη [,84105 ΘΒ σθη, 850 Κὔπηθ πο Ετ, οἷη ΕἸΏΖΘΙΠΘΓ, 
ἀ6γ Τμᾶίοιν 861η. ΝΟΟΪ) ΜΟΙ σοἢΐ ]οκαβϑίθ; ἅπαν ἃι10 ἢ} ἀ6Γ 
Πῖγὶ βοῖηθ Βγχἄ!ησ, 50 ἀν ἀ85. ἵμπ πιο Ὀδίγγθη. Ηδθ6 
ἀοοἢ [μοχὶᾶθ σοϑαρί, [8105 5016 ἀὰγὸ] Θ0ῃη65 Ἠδηὰ [Δ]]6η. 
ὈΊΘΒΘΡ ΔΡ6ΓΡ 56ὶ ἃ ΟΣ [,8105 υιηρϑκοιηηθη. ἘΕὉ]9116]} ν γὰ 6 
516. ΠΙΘΙηΔ]5 8Δὴ ἀϊ6 Μίδῃικ οι θθη. [ΙηΖυ ΒΟ θη ΜΜ0116 516 
ΓΆΒΟ. 80} ἄθῃ Ηϊγίθη βομοκοη. Β15 ἀδηϊη χτηῦρθα ΟΘαΙρι8 
τηἶΐ 1ῃγ 1η5 ἢδιιβ ἰγοίθῃ. 

Διυνοι 5 δίδϑιιμηοη 8θ9---9Θ10. 16 ἰγοιηπηθη ΟΓ6186, 
ΜΘ ]ΟΠ6. δὴ Ἰοκδβίθ᾽ 5 γον] [,6] ΟΠ 51 πη ἴῃ ἀονΡ ΝΙΟΒ οι ησ 
ἀογ Οδιίογβρυΐοιθ απ ἃπ ἀ6Γ σοί νου β ββθηθη ΟΠ] ἀθυησ 
ἸΠΓῸΡ Ὑ ΓΡΔΠ ΘΠ 611, ΠΔΙΠΘΉ.Π10) (6 οἰβίρθη Κα! θ6ὶ ἀθγ 
ΒΥ Ζα!ησ νοη ἀθη δυβϑθβοίζίθη Κιηάθ, ΑΘΡΡΘΡΠ55 ΘΘΠΟΠΠΊΘΗ, 
Ὀθίθη Ζζιι ζδιιβ, ἀϊ6 ὙΥ̓ΔΠ ΔΙ ΠρΊκοῖ. ἀ65. ἄθιὴ [,4105 ΘοσοθΘηΘη 
ΟΥΑΚ6]5. 415 οἴηθῃ ΕἸηρουΖοὶρ [γ᾽ 41|16 ὙΥ6]} χὰ μεδϑίδι!σοη., 
ἀθννρρηθὶ ἢ ἀθη ἢ ΘΙ] θὴ [ἰσοβοίζοη ἀ6νΡ Πορίοθ. ππὰ 
δΙ1{6 Κἄιηρίοη 516 [ἅν ἄδγθη {ΠηνϑΡ] ΟΠ ΟῚ, οἢπ6 οἰπα Αἢ- 
ϊησ ἀᾶνοη Ζι Ὠᾶθ6Πη, 455 516 ΠΙΟΠ5. ΑΠάθΓ 5. θυ ἤθη, 415 
θη ΓΆΒΟ θη δία 465 ΗΘΥΡη, Δ νγ6] ΟΠ 6 ΠῚ 516 ΠΔΟῸἢ ΨῚΘ ΥὙΟΓ 
τη1Ὁ σ᾽ ἢν ΕΥρΘ θΘηΠ6 1 Πάηρρηῃ. 

Ὀνγιίι65 Εροϊβοάϊοη 911 --- 108. Ρ] δέχ! οἢ) {γι [ο- 
Καϑίθ πού ὑπ4 οὐκΚΙἅγ, 516. 561 διῇ ἄθῃ δάδηκοῃ νϑγ [8] ] 6, 
ἄθη ἀδιίονῃ Ζιι ορίθσῃ. Νοίῃ ἰθἢνῇ μϑίβθη: ἴπὶ διιβθθ ἰδὲ 1} 
50 νυ} σοννογάθηῃ, ἀὰ Οθα!ριι5. ῃγ6 ΖΡ ΟΠ. δρυνοῖὶδί ἀπά ἴῃ 
18 58108601 ΒΟΙΠ] ΘΙ Πρ ἢΠΡ ἀ6. ΟΠ ΓΘ ΟΚΠ] ΟΠ θη βοὶη ΘῊΡ [6]. 
Ιοκαϑῖθ ἢδῃΐ σογδθ ἄθπὶ ΑἸίδι' ἀ6ββοθθη ἀοίίθθ, ἄἀθϑϑθῃ 
ϑΡΡοΠ6. 516 50 βῦΌΘη ΠΟΟἢ νϑι]δοιία ὑηἀ ἄθββθη ΝΥ δ 5ῃ61: 516 
Θ]ΘΊ ἢ ΠΙη ΘΓ ά ΓΘ Ιη, 500 414 ἄδι ὙΥΙΠα 58 Π 116} χὰ νΘῇθῃ ΟΠ ΙΗΐ, 
6] μου θαβροιίο!ι. (Πον ΕἸπανιοῖς, σι μθη ἀἷ6 δ οΥἵθ 
(6 ἘΠΊ ΟΙΠΠ6η ΕΟ Θη ΤΠ Δ ΟΠ 6, ἰϑ[ ᾿Π 850 ΘΙ ΟΠ ΠΟΙ ἀ6ηα6Γ, 
16 ΘΠ ΡΘΠΘΙ ὑπ ΓΘΙΠΘΙ 6 ΘΡΘη γϑ 8 }}16 ΠοΡΡ ΟΠ δέ ΟΠ οΥ- 
σρβδηρ ὅ45 (ἀριηί 465 Ζι ΒΟ] Διο 5. σοι ηπλΐ [181.) 

ΘΟΠΘΙΉΡν ορῃὗνιὶ ἀον Οοίέ δι Θη 1 ΚΠ] 10) 4845 αορεί, ἀᾶ- 
11 ἀϊθ ὙΠ ΚΠΟΙ ΘΙ πὰ 50. ΖΘΙΠΔΙΠΊΘΠΔ6Ρ οἰ ηἰγοῖθ. Ε8. 6ι- 
50 6 Ιη! οἷ Βοίθ νοῇ Κουῖηΐῃ, ἀ6Ρ ἴπὶ (Ἰδαροη, [ΘΟ ὈΓΙΠΘῸΡ 
ΘΙΠ6Ρ Προ Ισθη Βοίβομαι χὰ 86, τηϊΐ ἢ οἰ [ΘΓ Ὶ δππα Δα 
πη ἢ γο]] 5 {Π} 1 6 πὶ ΗΠ ΠΟΥ, ν16 ἀον ΥΥ̓ΔΟΠ ΘΙ ἴῃ ἀθι Δη- 
{ἸΡοη6, ΘΘ Πα] θη ἰϑῖ. ἝἸ 6161}. 801} ΑΡ]ΘΡ θη 468 Ρο]γθο5 ἢδί 
Θ᾽ ἴῃ ἨοΙϊπιηρ γθῖ πο ΒΘ] ΟΠ ηρ 5101} δα ϊσοιηδομί, ἄθιη Θε- 
αἸρ8. ἀἴ6 οἰϑίε Κυμάθ χιι ρογθυίηροπ, ἄθη, ψῖθ 6" σϑῃῦτνί 
Πᾶθ6π Ψ|], ἀἴ6 ΚοΡΙΠίΠ6ν. σὰ ἰἤγοπὶ Κύὔπιρα τπηδοΠθη ΜΟ]]Θη. 
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ΑΙ5 [οκαϑίθ ἀδθ νϑυ ποι θη, ΤῸ 516. {ΠΡ} γοἃ ἄθη Ο66]- 
Ρι8 ούδιθ: ἀἃ 56 16ὴ ΠῚ ΨΊΘὯ6. ἀϊ6 ΟΥδκοβρυῦομο 1 ὔροη 
σοϑίγαίί. ΦΖοίχί δηῃά!] 10}, ἀἸ656Ρ ἤθιιθη Τἢηδίβδομθ σοσοη 6 Γ, 
καῆη ποῖ ΟΘαΙριι5 πΙοἢ τπηἢϊη, ἴῃ 445 ΕἸΟΒΙΟΟΚΘη οἰηζα- 
βοὴ τπαἃ Οτγᾶϊ6] υπὰ Υοροὶῆμπρ ΠοΡαΖιιβθίζεη. ΕἼΘΙΠΟΠ, 
ἋΟΓ ἁνοιἀθαϊ θη ΟΥ̓Κ Ιβρυο!θ. 516}. ΘΙ ηπουπά, [ἅ}Π{ ἀδιη 
Κιυροη, ἀπά ἀδθοὶ ϑίθίβ πηκίαρ γοΠθο ρθη άθη Οθάϊριιβ ο΄ 610} 
δῆ, Ῥοίγθοβ Κῦππε υἱθ 6 οῆν 815 δα ηϑιοηῦ η80}} 1Ππὶ σα- 
Βίουθθη 861η. ἴῃ ψν ΘΙ οἤθη ΕᾺ|16 ἄθηη ἄοος ἄον (οί, Ποομί 
ὈΘΠα]ί6. ΟΓ νογ 6 ἤθη γαῖον ἰδάΐθη. 80. 50 6} ΚΟπΊπΐ 65 
1Ππἢ 8η, ἴῃ Ιοἰαβίθ᾽ Β ΤΌΠ ΘΙ ΖΒ πη 6, πη 50. 56}}} βίγᾶμθιί 
510) 561ὴ {ΓΟΠΉΠΘΙ ὅ᾽ηη, δὴ ἄν Υ̓ΔΠΡ ΠΟΙ, ἀν δι γϑρυ ἢ 6 
2 φν ΝΟ] [6], 455 δ" Π6ΡΘΓ Ζι ΘρηΖΠη ἀἸ οἸςο θ ἢ βθῖηα ΖΟΠαΟΙΐ 
πἰπηηΐ. [{π4 Δι ρθη} ΓΟἰΠ10ἢ) [ἅ}1{ πὰ 110 }} ἀ6 1 ἀηάθγα ΤΊ] 
465 4]6η ϑΡΓΠΟΠ 65. ΒΟΉ ΟΡ δὰ 416 ὅθ 6] 6, 4855 6. 561η6} Μιιί- 
ἴ6Γ ἀδιίθ ψϑγάθη 5016. [Ιοἰκαβία (γθι! ἢ} ἰδὲ οίθιο. τ 61 
κΚιυρθη θυ γα ἢ χὰ Πδηα, ἀδΡρ]θσμ θη ΟΥΠ]Θ πη τη 5586. ἸηΔη 
5100 815 ἀ6πὶ ϑ΄᾽'ηη6 β0ῃ]ασθη: ἄδηη [606 ΠηδΔῃ 8Π| ἨὨδϑβίβθῃ, 
977 Π. Πον Βοίε διι5 Κουιη) ἀΡ6ν, ἄθη Θράϊριιβ ἀθη Οτπηά 
56 1061. ΕΠπγοῦ δη ἢ }}{, 6110 1η θοβίοι" ΑΡΘΙΟΠζ, 1 γΟῈ 56ΙΠΘΙ 
Οὐδ᾽ χὰ ογὅβθη: ῬΟΪγθῸ5. 561 βὰν ἰοἢ πη Οδά!ρα5 Ὀ]αι5- 
ΟΡ ΔηΠΐ, ΘΟΠ ΘΓ 8115 56] Π6η οἰρηθη ἢδηάθηῃ ἢ 06 4458 ΡδΔΡ 
ἄθη Κπαροη οἰηρίδησθη. ον ἤϊΡῚ ἀ65 [,4105, 6] ΠΟΥ 1ΠΠ} 
οἰηϑί δαΐ ἄθιὴ Κιιμᾶγοη 485 Κιηά οἰηροιᾶπαϊοι, πη586. ψ 6 ]- 
[ΘΓ Απΐβο 8585 σοθθη Κὔηπθη. 6 (πον ογκοπηΐ ἴῃ ἀ16- 
β61ηὴ ΠΙιγίθη θθϑῃ 16η6η, 80} υνϑί ἤθη θθγΡ 5. σοσθη Αὑἴ- 
ἸΠἅγιης ἄθοι [,4105᾽ ΕΡΠΊΟΡΓἀτπηρ σοβο ]οἰῦ σνογάθη νγᾶγ. Πθηη 
Κοὶη Αμάθγο ἢμᾶίί6 10} ἤθη [,4105 θϑο]οίοί αηἀ 416 ΝΟἢ- 
ΤἸΟΠΐ ἤδοῃ ΤΊ σοργδοῃί. [ΙοΚαϑίθ, ἀν πῃ δι ΘΙ ΠΠ18] 
αἴθ ΘΟΠΌρΡΘη νοη ἤδη Διιρθη [4116 πη, θαβο  ννονρί Ορά!ριιβ, νοὴ 
γνο θη ΝΑΟΠΟΓΒΟ σὴ ΔὈΖιιβίθ θη. ννᾶἃ5. ἀἰθβοὺ θη βο θά θη 
ΔΙ ηΐ. ἢ 4 Θηίθι! Τοκαϑίθ ΓΆ50}} τηἱΐ δ ουΐθη, ἀϊθ ἰπθη θηΐ- 
56 2] θη ΕἸ ΒΟΉ} 1855 Γἀγο θη ἰά586η. Οθάϊριιβ, ὑ]ΘαΘΓΙΠῚ 
445 Ἀρομὶθ νϑυκοηηθηά, ἀἄθηκί 510}. Τοἰκαβίθ᾽ 5 ΕΠ ΘΙ Καὶὶ [16 
5100 νογ]οίχί, 4855 οἴννα βδϑίῃ. ῃἰθά σοι γϑργὰηρ σὰ Τάρο 
Κοιμηθη ηὖρο. Επ ἃ ψ γ6. ηϊο]ιῦ τ Π6η ΠΟΟΪῚ ΓΑβίθῃ, 
ον 55Π 610 ἅθον βϑῖπθ Αρδίδιπιηηρ Ζιι ΘΓ Δ] .6 ἢ, (6 ΘΓ 510}} 
[ἅν οἴπθὴ 0 ἢ πη (6 ΤΎΟΙΙΘ. Δηβθῃθ, ψνο! 6 πὴ ΚΙ ΘΙ η ἀπ ΘΓΟΒ55 
σοιηδοηῖ ἢ 6. Υοῦ Νίομ5. 6 θὲ ἀθὺ βίαυκ Η6]4 ζυγοῖς, ἀ6ν 
γῸ} 4|1|6 ὨΙησθη 416 ν }}]6 ΥΥ̓ΔΠγ οἰ Ιουπθη Μ}]]}. 

85 ἀνι6 ΟΠ ΟΥ]16 ἃ 1086---1109 νοπ Πποίζογθῃ ΟΠ ἃ- 
γΆΚίΘΙ Θονᾶμνι ΚΌΡΖ ὙΟΥ 46. ΚαίΔβίγορ]α οἰπθη [θἰχίθῃ 110} 1- 
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ὈΠΟῸΚ, ᾿πάἄθη ἀρ ϑ8ηΖ διιῖί ἀϊ16 διιιπηηιηρ 465 Ργοίδροῃι!βίθη 
δἰ ησο πο ΟΠΟΥ 5101} δυβιηδ!, Οραϊριβ τηῦρθ ΟΠ] οἷη Κιπά 
᾿γροη οἰηθ5 αοίίαθ. γνοῇ ΘΠ" ΒΕΓ ΠγΠΡη6 465 ΚΙΠΠἄλοΟἢ θη. 

γ ΘΓΙ68 Εροιδοάϊΐοη 1110--1185. Π6Ρ νομὴ Θράϊριιβ 
οΡβθῃηΐο Ηρ ουβοῃθιηΐ πη σὶρ νοὴ ἄἀθιῃ ον ΠῈΡ 8158 ἀογ- 
56 106 ογκδηηΐ, ἀθὺ' ᾿Πὴ οἰηδί ἀἂθ Κιηὰ ἄβθγσεθθη. (οι 
{{600 6 Γ[4}} 465 [,8105. ἀαγοἢ) πὰ ΘΓ 6 Βάσθοι, ψογᾶρον Οοάϊ]- 
Ρ115. δι! σἂ 86] Ο]] 16, 418. ο" διιί Ηορθοιγαίαηρ 465 Ηἰγ- 
ἴθηῃ ἄγδηρ, δ θίχζί κοίηθ θᾶ τη6]}1, ἀὰ οἷη Ζν ΒΟ 6 η[Δ}] 
αἰηρσοίγθίθη ἰϑί, νυ ] ἤν δα δ᾽ ηΠη8] Α1165 ἢ ἢ6]165 161 5.6}}{, 
5008 1 ἃ Οδάϊραθ᾽ ὕγβρυαηρ θοΚαηπί σουνογάθη 15..} 9606} γα 
ἄδθιη {ποθ η] 5 θη ΠΙΡίθη ΓΘ ΘΠ ΘΙ Δ] 16 ὙΡΚΘΙΏΣ δι θη 
ΒοΡθθη ἴη5 (ἀοαἀδοῃίη!55. Ζυγίιοῖς πη σἰδιθύ 1 1η1| ἀοΓ Εν - 
πιηρ ἰγοααϊρθί χὰ θ᾽ ΥΡ ΘΟ Π6., 716Π61 ᾿Π οἰ ηδι ἀθογρο θη 6 
Κᾶρα 561 Κϑὶη δηάθγο 415 Οβάϊριιβ. θη 510} δηϊβθίζθηάθῃ 
ΤΉ ΘΡΔΠΟΙ χϊησθη Ποία ΠΡΟ ησθη ΘΙ ηΖιροβίθηθη, ἀ855 
Ιοκαβίθ 56} 8. [ἢ 11 πη 465 1.4105 Κιηα ἄβογοοθθη μᾶῦ6, πὶ 
65. ἘΠΊΖΕΡΙ ΡΘΗ: ἀθηῃ 516 8086 οἱη Ογάκοὶ σοίγομίοί, δὲ 
γγο6. οἰηϑί ϑϑίηθη γαίον ἰδἀίθη. (Π) 8585 ΘΓ Δ 0} ἀ16 Μαίίον 
ΠΘΙΡΑΙΠΘη ὑγογθ, γᾶν πΙοἢΐ ἀδη) [,8105, 5ΒΟΠᾺΘΓΏ ογὔϑί ἄθιη 
Οδά!ριιθ. ΡΥΌΡ 6261.) Εγϑί 16ΐχὶ Πορὶ δι οἰπηηδὶ 416 σ8ηΖθ 
σ 551 06 ΠΡ ΚΙΠΟΠΚΘΙΓ 1πῚ Ζιιβδιηη θη δησο Οἷθη δ 0 ἢ} ἀθΙη 
Οδάϊριιθ νὸν ἀυρθη. ΝΟ θη ον ἀἄθη) ΤΑρΘϑ] Οἢϊ6 ΠΤ θ ἢ] 
ΖΡ ΟΓ 6 η τπαἃ ἀ16 Κοίία νορ αγθιθίη, ννθοῃθ ΤΟΙ Γ65185 50 
{6 θη ἃ ἀπγοΠϑοηδαΐ Παίίθ, ᾿η Ὀθαἀραϊαηρβνο  θν ΚὔγΖθ Ζιιβδιη- 
Ιηθηροίασϑί ἢδί, δίνη! ΘΓ θΘΘΙΠΠΠ]ηΡ5105 1η5 ἢδι8. 

γιογίοβ δίδϑιιηοη 118060-- 0222, Νδοπάθῃι ἀθν ΟΠΟΥ 
ἀ6η 7 ποη ΝΥ ΘΟ 561 1ὉΓ 4] 50 Π 6 . 166 Ὀοίρδοῃίοί Ὠδί, [οἱοί 

Εχοάοβ 1229 "ὴὶ5 ζῃ ἔπάθ. ΕἸηρο]αρί δέ δἱη ἀθϑδησ 
ἀπὸ σχηνῆς 1807---1860, πη(ϑΡΙ 50} τη] ΤΙ 6 θη ἀ65 (ΠΟΓ5. 

ΒΊ1η ἔχδηῃρ θ]οβ Ρορὶομίθι γοη ἀθη {Πησ ΘΠ ΘΡ, ἀδ85 
510.) 11ηὴ Ῥαϊδϑδί ζχιιροίγαδοθῃ. [οἰδαβϑία ἢδί 5105}. ἰπὴ ΤῊ ΙΔ ΠΊ05 
οὐ ἤοηκί, Οδϑάϊριι 6 οἷὴ Βδβθηάθῦ πηΐθν ἰδαίθιη (ἀβοΠΓοὶ 
πο ροαγαησθη ἢδί 510}} τη ἀθη σοϊάηθη ϑ'ρδησθη (6. [οΚαβίθ 
θ6146 Αὐρθη Διθοοθο ν: Ὠδιΐθη. 516 ΠΊΟΝΙ σΟΘΘΏΘη, ννῸ 516 
Ὠδίίθη 501|16η, 80 50]]}16η 516 0 ΠῚ δὴ 5.68 ἢ [6 
Β66η. 80. 861], βϑρί Ἃἀ6Γ Βοίθ, Τη8558]0565 Β]θηα οἰηροζΖοϑθη, 
ψῸ γογάθπι ΠΟ 65 Αἰ οκ σονομηί Π}06. 

8, ὑπ ἄθη {{π0| Δ ἈΚ] 1] θ ἢ [ἢ 5616} ἀπγο}) ἀ16 5061} 46- 
τηΡ 465 Βοίδῃ γουθογοϊθίθῃ οηΐβοίζ ἤθη Ὑογβί πη  πης 
810} ἀἄθη ΤΠΘΡΔΠΘΓΩ Ζὶὶ 26 Ισ6η, ἄθβϑϑθη ὨΪΘΠΊ415 σο ἤθη ἢΔ]- 
ἴρηάοι ΕἸ βίηη Δπ0}} [6ίχί ὨἰΟ5. νγβϑίθοκθη Ψ}}}}, --α ὄϊηθη 
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5100: 416 ΤΠΟΥ ἄρ] ππὰ Οδάϊριιθ ννϑηκί ποῦϑα8. ΕἸ βο]διη- 
μοῦ ἢ ΔΌν ΘΟ 56] η4 τη1ΐ ἀθιη (ΠΟΥ, οἤπ6 ρθη ΜΘ] 8586 
5100}: γογν 6 σὰ ΤΟ θη, 56ῖη6 γϑθ]θηάπησ απὰᾷ βοὴ ἴ0π- 
581. ΝΟΏΡΟΥΔα6. 510) 581} })61η 4 ΞΡ. ΊΟΠΓ Θ᾽ 510}. γοῃ 1909 
8ὴ ἴδον ἀἴ6 [ὈΓΟΠίθανΡο διγαίθ. αἴ δ ἄθδν 5101} 536 108ι νϑὺ- 
Ὠδησί παῖ, 815: 6 οὐνᾶσί 416 [Ππηδίδηα6, 416 65. 1Ππ τιηπιῦδ- 
᾿οἢ φοιηδοῃ, [ΘΓΠη6} ἀδ5 [ΠΟ Ζὰ βοῃδιιθη. ΕἸ 50} }16581 τω 
ἀον Βιί(6., ἀδν (ΠΟΥ τηῦρο 1Π 8115 ἄδὴ 1, η46 5[οβϑθη ΟΘ6Ρ 
τΠ]ησθη. δὺὸ ΨΘΗΙΡ ἰϑί 6 τηἱΐ (ἀν ἴπὴ Αη[8Ὰ}} ἀθν δα ἢ 
γΟ]]χοθθηθη ϑίγαί, φαΓ]θάθη σοβϑίθ!!, 66. ΠΙΟΠ 810) ἄθιηῃ 
ΒΡΓΆΘΟΝ6 465 Ργι]βοηθη Οοἰίθ5 ἄρον ἄθῃ ΜῦγαθΡ 465 [,8105 
γ01165 ἀοηὔρο σθβοῃθῃθη ἰϑί. 

ον μον νου ῖϑί ἄθη ΟδαΙρι8 8η Κγθοη, ἄθῃ 6" ἢϑιδη- 
Κομηηθη 516}}{. Β6Ὶ ἀν ΜΙηΔ ον] ΠΡ Ισ κοῦ ἀθν δὅπηθ 151 Κυθοι 
46. ῃδί ἄν! 6 ΤὭΡΟΉΓΟΙρ ον, ἀἃ 00}. ἄθη Θράϊραβ. μη ΝΥ ει- 
ἴ6 765 ἀ6" Ποιγβοῃδί οηΐίϑαθθη |ἅ5ϑί. δοιη δὲ ἤδοῇ γοΡΪδαΐ 
ΘΏΙΡΟ δίπηἊθη Κύθοη Οἢπθ6 8610 Ζαυίμιη ἀστοί Οραϊριιθ᾽ 
οἰθηθ5 θυ γθη ἀδη]η σοἰδησί, ὙΠ 0}). ΨΙΔΟΡΡΘΟΠΓ ΠΟ. ζΖα 
δοίη 1ἢπΔ ΟΡ ΖῈ ΒΟ ΘΓ Ομ] ἃ δησουθο ηθί πγὰθ! 
Οοά!ρυβ, ἀ6νΡ μὰ ΘἰΠΡΘΒΘΠ 6, ὙὙ16 56ΠΓ ΘΙ" 510}) 1η 56 1Πη6 1} 78γ- 
ἀδοιίσαηρ ἀ65 δἰΐίθη Εγθιη465 σοίδιβοι!, ΘΒ οΚὶ θ6Ὶ ἀ6 Γ᾽ 
ΝΟΏΡΙΟΠ  νοη Κγθοηβ Εγβομθηθη. ΑἸ]6Ιη ο] ΘΙ Οἤ 16. ̓ πὶ ΑΙ85 
Οἀγϑϑθιθ 80 ἄθη) Τοάθ ἀ65 δι η465 415 ἀθββϑϑθὴ δα]6}ν γ6γ- 
1Π6]ἋΙρον δα ν{, ἀπ ἴῃ ῬΠΙΠοΚίοίθβ 16 δι! πηρ 465 Νοο- 
Ρίο!ομοβ. χὰ ΡΠ Π]οἰκίοί65. τὰ γουϊααῇ ἀν Ἠδηά]πηρ 510} ττὰ- 
Κοηνί, 50 [ἄρε. 510}. ἀὰθ θυ! Π155 ΚγΘΟη5. Ζιὶ Οθά!ρι5. Ἰη 
ὈΠΟΡ ΔΓ Θίου Υοιβθ. ἤθη Κγθοη, ἀπο) ἀ16 Βοσορ θη Ποιίθῃ 
γνο βίην σογθο [γι ρὲ, Κοπηηγΐ 415. {Ππ6 1] πη ηἀον ἔγοαηά 
πη ΠΕΙΙῸΡ ἢ ἀοΓ ΝΟΙΠ, ἀ6Ρ 416 Βο᾽θιαριιηρ νθυσθϑβθη ἢδί. 
Ζαπδο!δί νουϊδηρί ον, ἀἄθῃ σγδιιβοη ΑΉΒΙΙΟΚ 465 [Πηρ] ΠΟΘ α 
ἀθπ) Ταρθϑ] ] 6 ΟΠ] Θηρ χὰ Θη ΖΘ ΠΘη : 415 ΔΡῸΡ ΟΘΟΙρ5 
ἀ16 Βιι(6 Διο δη ἴΠπἢ ΓΙοΠίοί, ἄθιῃ δογί6ε Αρο]] οη5 Θοιηδ585 
γουρδηηΐ Ζιι νογάθῃ, ἀᾷ νουγῦβίθί ον ἢ δυΐ ἄθη Επιβοοιά 
ἀθ5. (ἀοιίθ5, ἀθὴ νου} ΠΟΟΘΠΠΊ815 ΠΔΟΠΖΆΒΌΟΙ 6 ΘΓ 510} γοΓ- 
ΡΠΠομίοι 4]|16. Οδά!ριιθ, 5100} ἀθῃ [ἄσϑηα, δὶ [ἄν 510}. 8Δ0}- 
ἀθπι Γ᾽ ἀἰθ νρναάϊσο Βαβίαίιιηρ ἀθν Ιοκαβίθ ἄθῃ Κγθοη δη- 
ΘΙΏΡΙΟ]Θ ἢ, πΙ ΟΠ 5. δὰ ὈΙϊ6η, 415 δι ἄθη Κιιπᾶγοη, ἄθῃ νοῃ 
βϑίηθη ΕἸΓΘΓ ας ἸΠ]ὴ οἰηχηδὶ ᾿οϑιπηίθη ΒΕοργἃ 550 Υ, Π]ηδιι5- 
ϑοϑίοβϑϑθη 211 ψνϑυΡάθη: ἢ αἴθ θ᾽ θη δήθ Τὔοῃίον ᾿ΙΘρ θη 
᾿Ππὶ ΘΟΏ ΝΟΥ ἃ γί μογζθῃ, νᾶ ῃγοηὰ ἀ16 ϑύμηρ 500 56 1051 
510}. ΠοΙίθη νὔνἀθη. 1656. Ζὰ 566 η ψϑυϊδησί οὐ ΠΙΟΝί, --- 
Ὑ61Ϊ 516 οἰηπ)ἃ] ἱπὶ ΜγΓΠ5 415 σοί(]05 Θυβ ΒΘ Π6η: 806} ἀἷδ 
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1πΔ Ὀοβοηάογθ {ποθὴ Μδἀομθη ννυάηβοιμ! ΘΓ. Ζιὶ ᾿ΠΠΔΡΠΊΘΗ. 
Αὰοὸ}} ἀδίαν παῖ ἄγθοη, ἀθὺ Οδάϊρυβ᾽ ᾿πηϊσ 1606. Ζὰ πη 
Κοπηΐ, σθϑοῦρί. γοη ἤδυζθη ἀδίαν ἀδηκοπὰ ἀθογθ]Π κί Ο6α1- 
Ριι5. πηι} Υ̓ΘὨληι1}} 4116 ἀϊ6 ΡΘΙη] ἤθη Ὑογ ἃ] 1556, αἀἷθ ἀθη 
γεγνναϊβίθη, ὑγϑί πῃ ἴῃ ἀ6Γ πβομὰ] 4 ἰἤγο5 ἨθιΖθηβ. 8ι1556} 
δίδηαα, ἀα 5 Βηϊβοί! 06 χὰ ἴλββθη, ϑἰμηηη Ζυροϑθη δ η, Ὀ6- 
νοῦ ϑίθ θη τηὔσῃίθη. Μ|Ιΐ ψαιηθη ΜΝ ογίθη διρῇθἢ! δ Θ᾽ 516 
ἴῃ Κγθοηβ ἴγοιιθ ΟΡἢαϊ, ἀοΥ γαίον 5. δί6 16 8η Ἰῆπθη νου Γθίθη 
Ιηΐϊ588. --- 50. Μγ6 185 ἀ6" Πιοῃΐοι ἀθη Οὐδ ην θη 465 Ὠτἃ- 
1η8ἃ8 ἀ00ἢ} οἰ ἤθη ΠΏ] 6966 ΟΠ τι55 πη ἀ6πὶ ΖιβΟΠϑΘ οἰ Π 6 
ἰγῦϑίθηάθη ΒΙΙΟΚ ἴῃ ἀ16 ΖΔυκαη! χὰ σον ᾷῃγθη. 

ΠΙονι Ποῖ Κγθοη ἄθη Οράϊριιβ πἰ ποι ηρθ ἤθη: ΜΜ001186 
ἄἀδθν (οί, ἀθη) 61" ΠΠΙΘΠΣ σΘ 155 [ΓΔ 6 ἢ νου 6, 68 850, ἀδηη 
ΘΓ 6. ου' θα ἃ βϑίηθηῃ δ μ8 0) ουγθ θη, 4845 [,8π4 Ζὰ γογ- 
Ιαϑϑθη. -- 

Ι͂Ὼ ἄδθῃ ΟΠ] 5 γοο μἄθη τοδί ἀον ΟΠΟΥ ἀαγαῖιῖ ἢ, νν]6 
8Δὴ ἄθι Μαπηθ, ἄθι δθδῃ ΠΟῸΟῸἢ 415 ἀν Κἰἄσϑίθ ππὰ ππδομί- 
ϑίθ σορυ 56 56], 46} ΒΟ] 506 ϑρτποι ΔΓ 611 σονογάθη, 
4455. Καῖ ΒΙΘΥΒΙΙΟΠΟΥ σ᾽ ΟΠ 16 ἢ- σὰ ΡΓΘΊ56η 56], 
ῬΘΟΥΟΥ πη οΥΙοθί, ΟΡ Δι οἷ 561 η ΑἸ ἢ οκΚ 1 τῷ 15 8} 8 
Ἐπάβ ἀθν Ταρσο γα θ]6106. ΑΘΓ Ιηρ5. 151 ἀἃ5. ἀ6Γ οἷη- 
Ἰϑιοπ οη 5.6 σοάδηϊιθ, 46. 5101. θ6ὶ ἀθν Βοίγδομίπιησ 465 ἢγ- 
Ιη88 γοιὴ ϑίι 26 ἦ65 Οβάϊριιβ δυίαγδηρσί, τνῖθ 6Γ ἀδῆη νοῖη 
ΟΠογα ἢ νἱορίθη δίδϑι 0 465 γήοιθ δυβοοί γί πηα Διο ἢ 
γο χαηροὶοβ 1282 [᾿ ΠΘΡγΟ ΒΘ ΠΟ θη ρα. Δυοῇ 6 ν {ΠΠ| 
Οἀγδδθιιδ᾽ Υ ογὶ ἴπὶ Αἰδ5: ἡμεῖς οὐδὲν ἐσμὲν ἄλλο πλὴν 
εἴδωλ᾽ ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ κούφη σχιά. ΑἸ]οΐη ππδη Πϊ(6 510}} 
γον ἄθῃῃ δ'ήδῃη, δόρῇοῖκίοβ. 56}0 5. ἢ406 τη 16 Π0 0 ἀηοπηθ 16 
Ι͂466. δὴ ἀἰ6 Πδηά φϑθθῃ ψΌ]]6η, Ζι1 ϑγ ΟΠ 6Ρ βθίη γα ἤθη 
ΒεΙαρ σθθθῃ 5016 πη ΟῚ Α165. 415. 1ἢ 561η6} ΘΙ ΠΠ 6] {ΠΟΘ 
ατιπάϊθο διΐσθῃθ. ἤαζΖιὶ θηξα!οί 4ἃ5 Πυδιίηᾶ δἷπα ζχιι [η41|- 
γΙάι16}} σροϑία! οί 6], σι 5Ρ60161}16 γα] Π1556. ἀπα (Πδγαὶς- 
ἴ6γ6, 8415 (455 ὴδη τη] 76 Π6Γ ΕΌΙΏ6] θη αἰ Οἢ ου βοπθη (6- 
[810 ᾿ἴῃ βθίηθιη Κθγύη τππηβρᾶηηθη Κῦπηϊθ. {θην αἰάοκϑύνθοῇ - 
56] δὲ ἀοο ἢ) πὰ} ἀ16 ἀμβ5θ 6 ΕΌΪσ 6 ̓ ΠΠΘΡ ΠΟ 61 ὙΠ υβργίομο: 
δ {ΠῚ ἀδη Οδάϊριιθ, ὑν πον νοῖὰ ΘΟ ]ΟΚ5Ὰ] σι 50161}4}} 
ϑϑῖηον ΥΠΠΠΚαν διβουκοῦθη Βομοηΐ. Οφαϊριιβ᾽ σδηΖθ8 Π 6 θη 
ἰδὲ δἷη. ἀπδθ]ἄβθισοθ ΒΟ νη κθὴ ΖΜ ΊΒΟΠ6η 50 ΠΡΟ θη ἀθθοη- 
βἄΐζθη: δ6ῖη ϑδίγαεθθη πη ΟΠ ΙΘη βίθ! χιὶ ἀθ ΡΠ] ἤθη 

. ΕΤ ΟΙσ 6. ἴπὰ βοῃγοι θη ἀϑίθη ΥΥ̓ΓΔΘΥΘΡ ΟΝ: νγὸ ΟΡ 45 Βοϑίθ δῃ- 
βίγθι, βοῃαπι ον Ε]Θπά ; ψὸ οΥ᾽ γϑοῃΐ Κἰαρ σι ΘΓ ΚΘ Ζὶ σοἤθη 
νάμηϊ, ἀὰ γα δοίη ΟΠ δι βιηη βἰοίβ διῇ Πόσο υϑυ]οιίοί, 
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ΠΡΟ Πα Θ᾽ νοη πησοίδην ἀα5 δ δηγο {1ΠΠ|{, οἤπα Βονιιβϑίβθιη 
οππᾶ ΝαίζΖοῃ ἀᾶνοῃ Ζὶ πάθη. 16 ϑργδοιθ ἀδθὺ ΟΥακ6ὶ ἀθαίοί 

ΘΓ ἀυγοίννορ ᾿γΡ]δ; ἀὰ5 ΠάϊΠ56] ἀ6νΡ ϑρῃίηχ [ὅϑί δ, ἀὰ ἀθοὴ 
561η Πδβϑίη ἰἢτη οἱη ἢδί!561 ἰδὲ ππὰ Ὀ]6ιθῖ. Ῥρυβόμ! ἢ Καὶ- 
ΠΟΙ ϑομυ ἃ 5100 θαννδδί νἱγὰ 6Γ ἴῃ 416 ἀη56]]ϑίθη ἀθβ Κα 
νου βίνοκί: ἀϊθ ΔηΒΟ ΘΙ θη πηρπηδιϊσϑίθη Ὑϑγηδ! (η1586. Ὀδίθη 
Ζ πηρΡννανθίθη ἀρ! ηρθη ἀϊ16 Ηδηα. ΜΘ διιβϑοῦ 8} Ἂ6 
Ηδηά!ησ τ86 185 ΠγΔμηΔ5, 50 ΙΙΘρρῃ ἀ1656 (οηίαβϑίθ ἴῃ ᾿ἢ πὶ 
56 05. νο ]βδίδηα!σ νον. 85 ΤΙ ΓἀρΊβο!6. Ὀοβίθς οθθη ἀδΥη, 
4455 δῇ βοῃγΘ ΚΠ 665 ον 465 ἀοἰίθ5 σοῦ ἀὰ ἴθ Ετ[{]- 
Ἰυηρ σοῃΐ, ψὸ Οδαϊριιβ πἰοἢΐ δηίδρηΐ ἄγη ἀθηκί: (855 6Γ, 
ΜῸ 6 οἰ σοί ἀπὰ 5 ΒΡ] ]οΚθη ἃ ἰγοιηἊθ. ΘΟ] ἃ οΥ[οὐβοΐ, 
445 Ζυβδιμιηθηθγθο θη. 56 1η65 δἰρῆθη ἀἰὔοκθα θθβομ]θαηιρε, 
ἀπᾺ θη ΜΙ ββϑθβοῆιοκ ἀσγοἢ νου! οπάθία {16 γὰρ τη ΕΌΪρ6 
5ΘΙΠΟΙ ΟΠ ΘΙ ΚΙ υΘ οΙ δομᾶν; 4455 ΘΓ ΘΡΓΘΙΟΠΐί, ψογϑαΐ 6 
Τὰσ ὑπ Νοῆΐ σοβοῆηθη, ἄθη ϑδίδαι Ζζὶ γοίΐθῃ, 4855 406}. ἀ16 
ἢθα6 Ποίίηρ ἀν οἰηβδί θ᾽ ἀκ! οι σογοί(οίθη ϑδίδαί 56] ΘἸΡΠΘΓ 
ΧΠπίργρᾶηρ ἰδέ. ΠιῈ Ρϑϑί, ἀθγ. Αη]ὰ55 ἀθὺ ΕΥ̓ ΚΘΠΉ η155 4685 
Δ ΓΘ, πόνὶ δα: 416 βοθννοῦ Παρ ϑαοῃία, ὑπ ἀο0 ἢ υπ- 
ΒΟ] ἴσο ϑίδαϊς δἰ πιθὶ δι τη ΘΡθΘ ἢ 716 Π6 1. σοι ΐ τιηΐον, νν6]- 
ΟΡ 61 Εγοηὰην ἀ65 διάοιοϑ 8|16]ὴ βϑδιηηί Ἃ46η ϑθιηίθ θη 
γοη ἄθιη Δ] θῖηθη Ρἀθγ θη, ἀ85 ΘΓ 4061) νϑγδη δϑϑί ᾿δίΐθ, 
ΔΙ 5 ΟΠ] Οϑ5 6 ΘΓΒΟἢ θη. 

46 Πὕποι' 06 Οβάϊριιθ 8Δη ἄμπββουῃ αἰ οκ, ἃη ἀδθθη ἀ685 
γεγϑίδηθϑ πη ἨθυΖθηβ Ζι βίθῃθη ϑβϑομοίηΐ, ἀθϑίο σου δι ρου: 
ἀον Αρβίδαδπα ἀν ὙΥ̓ΔΏγ ΠΟΙ νο ϑοῆθιη, ΨΜΜ16 ΤΠ ἀὯ8ἃ5 ὨγΔηηἃ 
δηΐοιο! 1, Εν ψνᾶνα οἰηθ8 βθββ6γη ΘΟΠΙΟΚ5815. ΘΓ ρονν- 
5600: Δ06Ι ΒΟΠΟῊ ΨΟΓΡ 560 1)6 1 ΕΥΖοαραησ δῖ 6 Ζι ψὶ Δογηᾶ- 
τὰν! ἤθη ρκζθιιρο 6 ρος] θη δ αίθ 8 561Πη61ΠῚ γαΐίου 
ὉΠᾺ 56 1Πη6} Μυΐίο. Δι 5 ΒΘ ἤθη: [ἢ γογσΘ ἤθη 50} ἀδάπγοι ἀἰ6 
ῃᾶγίοοίο Βυ556 Ἰἰο!ἄθη. Εν πιηπηιΐ ἤθη ἀδΔ5 [6 θ 6, ἀ6Γ 65 1Π1| 
σοσρθθη; 16, γνϑ] ἢ α [ἢν Κιηά διι5 46η) ΥΥ̓ ὁρο βοῃδίβη νν ο]] 6, 
θεκοιμηΐ σον Κιμάθυ νοὴ Θθθη ἀϊθ56η) Κιπάθ. δ16 οὐδηγιί 
448 ὀγδιιθην ἰδία Θβο ο, ἀὰ 516 [4105 ἀθογγοάοί Παΐ, 510} 
ΠΟΥ ΑΡΟΙ]οη5 γοῦθοί ἰηννοσζιιβθίζθη, τη ἀἃ 516 ΒΙΠἰΘΡ ΓΙ 
ἀ16 παι! οπθ διπηπηθ ἀογ Μιίίογ! θα. ορβι οί, 

γον οΙσθη. ιν ἀϊθ6 (οηίιαϑία ἴῃ Οραρθ᾽ 6 Ρθ6 τὰ 
ΒΟΒΙΟΚΒαΪθη, Ψ|6 5ῖ6. ΒΟΡΠΟΚΙ65. 5. 1η8 ΚΙβθηϑίθ διβϑθίθηνι 
δῖ, ΘΘΠΔΈΘΓ, 50 {γ1{{ πὴ5 ἀἴ6 ννοῖία Κα αἰ χν 5 θη ἀθιὴ ἄμιβ5 6 ΓῺ 
ΘΒ] ογσθ θη 4685 ΟΠ η65 ἀν Τγοὶο (1080 [{.) ἀηἀ ἄθῃ οἰη- 
τη] νοὴ ἄθηῃ Αδίίογη ἄθεον ἴῃ νορῃᾷησίθρη Β]Θ πα νοη ἀρραυνί 
85 Θηΐσοσρη. δυμπ) ἀγ61] Τὰρρ αἱΐ, νι οΓ σοὴ ἄθη ΕἸ(ΘΡη, 

ΒΟΡΒΟΚΙ65. 1]. 7) 
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ἄϊα δον ἀοο ἢδο}) ΕΡ 6 Θαϑθῃηί, βοῦν" νογϑι πη }} ἄτη 
Ππίογρδησο ρονθῖῃϊ. ΕἸηθιὴ ἰγοιηάθη Ηϊτίθη ὕθουθοθθ, τἰτ 
815 ἀθβϑϑθὴ ΚιΙιηά δυύζορθῃ Ζὶι ϑγογάθῃ, ὑἱγΓὰ Θ᾽ δἰηθιῃ Κιηάθι- 
Ιοβθῃ ΕΠαρδᾶγα ἴῃ ἄθὴ ἀφνειὸς Κόρινϑος φθβοιθηκί ἀπά 
γ0Π0 ἀἸδβθιη ἴῃ ΘΘΙ]ΘΙ η5ΔΠΊ6Ι [160 6 ΘΓΖΟΘΘη, 6, (67 [γθηγάθ, 
Θηίβίθ! 6 ΕἸΠαΠησ, οἷη Κιηά πηθοκδηηΐοιν ὑ] 6 Ρη, 418. ΘΙ Θ ἢ 68 
Κιμά Κῦηιο] το ον ΕΠ σὴ, ἀον Ερθθ 465 οἱδηζθηάθηῃ ΤἬΓΡΟΠΒ5. 
Εἴη Ζι[4}} 61 ἰδέ ον 6565 0 {Ὁ οι ημηθνῦὶ 485 Πα ΐο ΓΘ 
δυσοησράοικ. ἀθ5 Φηρ]ηρ8, ἀ6Γ ἴῃ Φοἀθυηδηη8 Αἰρθη (6. 
Εγβϑίθ ἀθὺ ΚΟΡΙΠἐ ΙΒ θη Β ἄγον νὰν. Νδοὴ Δα κὶάνγαηο ἀδν- 
βίθπα σ᾽δυθί 6ΓΓ. 8Δη (16 510 θυ βίο. Ο16 116 χὰ σοῆθη: ΑΡΟ]]οη 
06. δοῆννιοί γὺὴ (6 ὙΙσΔηρΘηΠοΙζ, ἦϊθ6 δά! ριι5 Ίβ 56 
01}, ππὰ ἀδηίοί 445 αν διβισϑίθ νοῃ (6. Ζικαη , πῇ ἀ16 ΘΓ 
ΠΙΟἢΐ Ρεΐγασί ννᾶγ. 45 Ογάκοὶ ᾿ηδοῃίο Ορά!ρ8 νορ θη: ον 
{πι|, νᾶ ἴῃ ΙὩΘη ΟΠ ΠΟΙ οΥ Κυαί ϑἰαηα. ΑΡοΡ ννᾶγοηαὰ ἀ6Γ 
Ποιμ Δί! }] 0856 ΡΊ]ΘΘΥ οἰηβδη ΖΘΟΚΙΟΒ. 1η8 [8η6 ζἰθῃΐ, ψο. 6. 
ἄθη ΚΟΥΙΠΙΠΙΒΟΠΘη Ε]ίΘΓ [6 ἰδέ, δρβοῃ]ᾶρί οΡ ἄθῃ ΔΏΓΘη 
γαίον, ἀἄ8 ὁ Νοίμυνθ ἢν σὰ ἄρθη Ὀογθο το νὰν. 6 ηη [,8108 
θθα βρέ Δ ἢ ἴῃ ἀογ 0 156 Π 6 πηργκαηηΐ Ζι (δα ΐθη, 
ΘΙ ἤθη ΟΙ' ἃ'5 Κπαθθη ν]556}{110}} 8115 ἀθιὴ δἥβϑρα χιι 50 }δί- 
ἴδῃ σοϑιοῃΐ Πδί(θ : 806} ἃ110}} 4] Θϑηη8] 1η]55]}ηοὲ βθῖη βθρίη-- 
Π6η, ἀδπ ἀν (δίίοι ΝΥ 1116 σΌβοῃθθ, 6. Ζ.[4}} [ἅν Θ6- 
ἀἰρὰ5 ΤΠ θη Ζα: ΘΓ ἰόϑί ἀδ8 Ἠάιίῃ56), δὴ ἄθιῃ ΑἸ16 νον ἰὴ 
5101} νϑῦθ θθη5. Δρσϑι: Πδί(6η, απ ἃ σοι 846 ἀ1656 τύχῃ (442) 
50 οἰ (ογὶ ᾿Πἢ 1ἢη ἄθη (ἰοἴβίθη Αὔρηηά. 16 ἀδηκον[ἃ}} 6 
ἀοιηρθῖηάθ ἀθν σογοι(θίθη γαίονβϑίδαι οἰ 1ἢπὶ τη ἀδπὶ δου] - 
ἀἸρίοη ἐδηϊσβϑίῃγοη ἀπ 46ν Ηδηὰ 56 ποὺ Μαυίον. [8ησθ πῃ- 
σρϑίου 65. Ὠδιι5]10 65. τη ὁ 6 Ή{Π| 065 αἸοκΚ. ΑΡΟΡ ἀἴ6 Αὐδίίον 
Ιάβθβθὴ Κοῖηθ ϑὅηδε τη} 6ϑιγα ἢ, 561 65. {γἢ Οὐ βρᾶϊΐ, υπά 
οἰ] γογροββθηθ5. ΒΙΐ, σι] 6485 ἀ65 γαίθυβ νοῇ Κιπάθ5- 
Πδη4, ἀδΡΓ πΙοΙ πησογο ἤθη Ὀ]6Ιθ6η, τηᾶρ ἀ6ι ΤἼδίδν ΖΓ  6ἢ}- 
Παρ 5815 561 Οὐδ᾽ ηἸΟΠΐ. ΑΡΟ]]οη βοηάρί 1 ηἀρ]αθ θη ἄθον 
ἀἴ6 δίασί, ψν 6] ο6 ἄθη ΒΙαΙθοΠροκίθη ποοιὶ. Θά θραπ τ ϑηάοί 
510) ΟραΙριι5. δὴ ἀδθηβοιθθη (οί, ἀον 1Ππ| οἰπϑί σον ἰβϑᾶρί 
αη4 ἀθη οἷ᾽ [ἅν ἀθη Βεορυηάθι βοῖηθ5 αἰ οι 5. ΔΒ ΘΠ 6 ἢ Πλιι55ῖ6, 
ἀἄὰ 561]η ϑργιο ἢ νον ΠΟ ΚΘἢνΡ η80}} ΚΟΥ η1]} σουνδρηΐ πη 
1Π 80 ΠΟΘΙ ραϑβίθ!! Ὁ ἢαί(6. ἘΠ4ΠΟἢ 80} ν] 6] 6 Ρ]Ὸ 1 ΠΡ σθη 
ννθιάθη ᾿ἢπ --- πη 485 ἰδί ἀ6νὺ [ὩΠ8]} τη860 05 δι οκο5. --- 
16 Αἰιρθὴ σοϑῦϊηρι: ἀ6Γ ἐἃ5 Ἀβίη56] νομὶ ΝΘ ηβο θη σε] δϑί, 
ἱὰρρὶ ἄθλου ϑϑῖηθ πῃ η8Ο ἢ} } 06 Ὑ ΓΔ] 1556. 15 Ζὶὶ (6 σΓᾶ5885- 
ΠοΙθη Και βίγορῃθ ἴῃ ΠαηΚοΙη, Εδ δῖ νοῃ (ἰοῦ Βοάθαϊζιηρ, 
Μ]6 ἀθηη Δ0}}) ἀἰθβον Ζιρ ἀον ΓΙ ΚΟΙγαηρ πδύ! ον Ονα- 



ΖΌΜ ΟΕΘΙΡΌΒ ΤΎΒΑΝΝΟΞ. 19 

Ὠπησθὴ γοη Αηΐδηρ 8η ἴῃ 667 ὙοΟΙΚΒαϊ οὨίηρ ἰὰρ, (8585. 6Γ 
5100} ΖῈΓ δίναίο [ᾧγ 561η6. σϑίβίθο ΒΙΒ4Π1611 Κονρθυ οἶα ΒΙΙπἃ- 
Ποῖΐ διίθ!οσί, ἢ δ΄ σοί βϑῃθη οοινογάθη ἰδ. -- 

θοῦ Ομδγακίορ 465 δορῇῃοκ  ιβομθη Οδά!ριιβ ἰδὲ Πθοκθη- 
105, ΜΊΘ 1π δἰ μη] ἀϊ6 γοΙ Κα! Οζι 815 ΒΘΙΒΡ16] δἰπθ5. τπη- 
Β0 Πα] ρθη Ορ[ο5. 465. σγδιιβθη γο  ΠἄηΘ 5565 δι σθ5.6}}} Παίο, 
γοη ιροηά δὴ ἢδί δ νϑυ Γι Θη5ν0}} ἀ6. ΓΘ ὰηρ ἀ65 ΠΙοὨΐθη 
Ααοίίο5. ἴῃ ὨΘΙΡΏΙ 5160} Πϊησοσοθθη, πη χη1ΐ 1Ππὰ Μ01}} οΡ Υ. 14 
βίθῃθη οὐδὺ [8]]16η. [26] ἀθηβο α Π }οἢ} 151 Θ᾽ ΔΙΙΘΡΙη95: βοηϑί 
ννῦρθ ΘΓ. ΚοΙπθ. {ΓΑ ΡΊ50η6 ῬΘΡΒΟη 561η. ΑΡΟΡ τη ψνΑΠ ΡΠ δι 
ἀηοβΊΠ ΠΟ. Ρ ϑοῦθα ψιΡὰ 861η Αἰ ιιθθη ἅι5. οάθ]η Μοίϊγθη 
ΔΡΡοΙ οί. 45 ὅθ ηΈΠ0}}6. ΥΥ̓ΟἢΙ ρος ἴἢπὶ ἄθον Α1165, ννῖθ 
ἀν. Ῥιοϊοσοβ πη νι ]6 ϑί6!] 6 465 ϑίζοκοβ (ζιι 443) χροὶ θῇ: 
465 γοιηβίθῃ ϑ ΓΘ θΘ 5. 510) βουνιβδί τπηὦ ἀβθθνζΖθοιρί, ἄρῃ (οίία 
ζιι ἀϊθηθη, νϑγὰ Θ᾽ σθρθῃ Π16, ἄθγθη Βοοϊηηθη ΒΙΟἢ  δυΐ ἀἃ5 
“161 0}}6 Ζ16] Θοριο ίοὶ β θη, παρ πη γον 180}, πηἃ νο- 
Πογὲ ἀδμη οἰη8 51:06 γ6 Παϊίπηρ. Πδάανο}} βίοι σου οΓ β6ιὴ [[η- 
οἸάοις, οἴηθ 4455 ἐ168565 ἀδάπγο]} το ΠνΡὶ συγ άθ 50}} Οὐδ. 
Καμη. ΟΠπθ ἀϊ656 Ζθιοἢπιιηρ ἀ65 βοηϑί βου] οκοηάθη ππὰ 
τη! σαϑιπηίθη Προ ἄρῃ, (46. γο ΠΏ56 0 Ατἰιρθη ἄ00ἢ (οί. (6 }}] 
ΘΡΘΙ, υνᾶγἀθ 65. ἀ61 ἀγδιηδίϊβομθη Παμπά]ιησ Δ ᾿ΠΠΘΡΟΙ ΝΥ 8} γ- 
Πθιῖ σοίθ ἢ} ΠΡθΘη. 800. ραβδί δι 1ῃη (6. ϑργθαοῃ Αηίρ, 022 
τὸ χαχὸν δοχεῖ ποτ᾽ ἐσϑλὸν τῷδ᾽ ἔιιμεν ὅτῳ φρένας ϑεὸς - 
ἄγει πρὸς ἄταν. Νυιν 50 Κοπηίθ ἀϊθ Καηβι! 6) τϑίδγνἀἰρί8 
ΒπΙΠ ηρ ᾿ΘγΟΠΟΙ ΟσΊΒ5οη 6 Υ̓ΔΠ 61} ΘΡ ἢ] 6 η. ἄπο 1ῃ 561- 
ΠΟΙ ΖοΙὴ ἰδί Οϑά!ριιθ ΓΘ ΤηΘη50ΏΠ]101). ΘΟ Πα] θη: ΤΟΙ 6 5188, 
(6 ἄδθιη Ὁοί(α χιι ἀἸθη θη 516} ννοϊσοιῖ, Κῦηηϊθ 14 ἤ80ὴ 994 
οδἰπθη ο βθη ἴῃ δα θυησοη. ΝΊΟΙ οθηιρ, 4855 ἀ6Ρ ὅ'6ῃ θ᾽ 
ἄθη Κδηϊρ ἀδά αι} Ὁ} δι1556} Εαβϑιιησ ὈΡΙηοΐ, ον ννϑοκί α16 δ᾽ίθῃ 
ΒόΓαρ6] ἄθον βϑῖηθ ἢργκιη τη ο16 01 ΑἸΪ855. δι Κγθοη 
ΘΙη65 γοΥΡΓΘΟΠΘη5. Ζιι 26] 6, (6 ἄ00}) νοὴ ἀοὴ Ζιιβδπι- 
ΙηΘηΠΔησθ ἄθν Υρη] ἃ! 1556. Κοὶηθ Αηπηρ ἢδιίθ. ἰηὰἀ τηιιϑ5θ 
ΠΟ ἀον οἰ 6 Κῦηϊρ ἴῃ Εδαθι σοΡΠ!6, ἡτιη ΤΙ Γ6 5185. δι 
ΘΙ Π)8] ἢ ἀ65 Μογάθ5. ᾿62ιοΠ ἰρίο Ὁ ᾿)6ηη 6. δίνηϊ Ὠ]οΐ, (855 
ἋΘΡ ΚΘΠΘΡ ΠΡ 8115 Αομίμιηρ ὙῸ} ἀ6η] Ρ6Ρβὕη] 10} Θά θη, ἄθι 
δίαδι ννοῖβθ ἰθηκθηάθῃ ἤθγνη σθβο ννίθσθη Παίίθ. Απ0}}) Τεὶ- 
"6518. 561|08ι Ὀγδαβὶ ἃπΐ τη υνἱγαὰ διι5 ἀθπη (] 6156 56 106} ρΓ16- 
βίο η Υρα6 τπὰ ἤμπΠ6 σοάνδηρί. 16 Αηΐ. 471 ἄδιη 
Οϑαΐριι5 Βομι ἃ ροροθοπα ὠμότης σ6}}} Ἰ6 416} 10}} δι ἀἰς 56 |08ι- 
θοδβίγα πη πηα οἴννα δι 416 βίνθηρο ὙΠ πομπὴν ἀθν σοίι]ο- 
58ηὴ δῦῃπηθ. δοηϑί ἰδέ Οβάϊριιβ ἀπ γο αιι8. οἰηα ΠΟΟΠ 6416 Ηε]- 
ἀοηϑεβία! , ἔγθι 0} 15. οἰπμοῦ σαν σθη {{02Ζ6 1 τη οἰπθηὶ 

2 Ὲ 
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Ὠδγίθη, φυδηϊ θη (οϑο ]θοῆίθ, Μ 16 ἀδ5 ὙγᾺ}, νοΐ ἀοΥ Δ]6 
Ναοϑίου ἴῃ 1ᾳ}ϑοη Τάρθη νορκοηνρὶ Ὠαϊία, ἢ. 1, 200 ἢ. Ε8 
Ἰοσὺ τὼ ἄθη ΜΙ]; άθγη 465 Εὐγβίθηβίδπη 68 ἀ6ν δαμηθίοπ θη 
οἴη ἤοἢ6 ϑδίγησε πη Πουθηθιΐ, ο] θοῆνν6 ἢγ6 δι Δ Πηβᾶ 6 ῃ 
850 56} νον ἄθη ϑδοι δι βομθη Δρβίθομθη. [|ϑὲ Θϑάϊριβ ϑορθῃ 
Απάονα Παγῖ, 50 ἅδί ον ἀ16 ογῦβϑίθς Ἠᾶνίε σϑϑϑῃ 5101) 86]0,8{: 
41165 δοῆννογθ, ἀ85 ἴῃ νοη Ποομίβθννοσθηῃ Ὠᾶδί(6 δυΐον! οί γνου- 
ἄθηῃ Κὔύπμηρη, {βρουθιοίοί ον ἀπγο) τη 5510565 ϑίγΓαίθη 56 106} 
ἘΠΘΟΠ]ἀΙσθη Αὔροη. ἤθη 50 Ψοὶΐ σϑῃΐ ἀ16 ἰγαρίβοιθ ΠΠ|π- 
810η, ἀ855 Θ᾽ ἴῃ 86 1η6} δι πησ 416 ΤΙ αΐ ἴῃ [ἢΓΘΙ οἰθθηΐϊ- 
πο θη Βοϑοἢ θη 611 πιο ηΐ ρῥγα[ς, ἀ455. δ᾽ 5101} [Ὧγ 41165. νοῇ 
1ΠπΔ ΟΠ γος [ἅν ϑομυ ας Δη5 16 ῃ 1 ππηὰἃ ογϑί α16 Εο]θοζοιΐ 
56 1η6η ΒΙΙΟἸΚ Δα [Π6}}{, νο]. Ὁ. (. 491 Π. 

ΠΟΥ πη οἰπιηδὶ ἄθη (δίίογη νου δβϑία Οϑά ριι8 Θϑιἄίρι 
ἀθῃ γοΙκοοίαιθθη, ἀ855 Μη θη ἰγοΐίζ 465 μϑϑίθη 165 
πΙΟΠ 5. σο]]ηθ6, νν6 1} ου' ἄθῃ (ἀδίιονῃ συν] ἀθν 561: οἱη Εἰδι})6, 
ΘΓ δι15 ἀον" Βρορδοῃίιησ 4685. οἵ. βοῃγοίθη θη Αρϑίδη 65 2 1- 
βομθη γανάϊθηδὶ ἀπὰ ϑΟΠίοΚΘ] Θηΐθργηρ. θᾶΠοΡ τνϑηϑβοῃϊ 
ΤΙΘορηΪΒ5, γγΘ 8 ν 109 ἢ, ἄδη ΜΙ ΔουΘργαοῃ χυν 80] θη βουλὴ 
ἀγαϑή υπὰ δαίμων δειλός ΒοΥνονθθι, 659 [. 

Εὐδαίμων εἴην καὶ ϑεοῖς φίλος ἀϑανάτοισιν, 

Κύρν᾽, ἀρετῆς δ᾽ ἄλλης οὐδεμιῆς ἔραμαι. 

ΝΙοιηδη ἃ γνγ0}16 οἸδαθοη, ἀϊ656 ΑὐΠἴαθϑιιηρ 465 ΟΘαΙριιβ γοῚ- 
ἰγαᾶθο 510}. ὩΙ ΟΠ τη ἄθιη 51{{Π᾿ῚΠ 6 η ϑίδηαριηκίθ 5618 ἴΓΟ- 
Ππ]6η ]ΟΠΐογ5. Ὠ16 ἀγιιηά! ρα 56 Πη6 1" ἢἴ6 σθηὰρ Ζι θονπη- 
ἀογπάθη Κιιηβιβομδρίμιησ ἰδπα δ᾽ [ου νοῦ: Βοια! ἃ πη δίγαίθ 
ἴῃ. ΕἸΩΚΙΔησ Ζὰ βοίζθη Κοηηΐα πἰοπΐ 5θῖη6 Απΐσαθα 861}, [4]5. 
ΘΓ ΠΙΟΝῚ ἄθη 5᾽ηη (6 ὅρα νϑιἀθρθοη ΜῸ0]}|16. δοάδηη Ὀ6- 
Δ0ἢῃ6 πηδη, {855 Οδάΐριιβ, ΡΥ βη] 101}. ΠΟΟΪ 850 Τα, 400} 8η- 
Θοογθίθ δὕμπάθ ἔν. Πθηη β]θιοἤννιθ πδὸ} ἄδιη Οἰδαθθη 465 
ΑἸ ον Πη|5 ἀ16 ΜΙββοιπαίθη ἀθὺ ΕἸΓΘΡη οἱϊΐ οὐϑί δὴ Κιπάθιῃ 
πη Κἰηἀ ΘΒ ἀθΡη ΠΟΙ πησοϑιοῃ τ γάθη., 50 {Π61}{ 510} Δι οἢ 
ἀον ΕἸίθγη ϑὅάπαο ἄθη Κἰπάονηῃ χηἱ ἀπὰ [Ιαϑίοϊΐ δι! ᾿ἤηθη: 
βίθοκιε ἀοο ἢ βϑορδῦ ἴπΔ Ὀ]ο5856η γοκο ιν ἀ16 ϑὕπάρ ἀν ηγο]- 
Π6η ἴἰ6 Βοίηθη 8δη τιηεἰ χίθ ἢ} 516 τη11 ἴη5 γογάθρθοη. --- 

ΝΟ ΑΙ]Θ. πλιι55. 415 ἀγαπαάσοάδηϊο 465 ΘΟΡΠΟΚΙ ΘΙ βοΠ θη 
ΠρΡαπγΔ5 διιίσοβ.6}}} νογάθη: ἀ θη ΒΓ ΠΟΘ ἢ, 561 ΘΓ 06 ἢ 
50 βσιαΐ, ον δηνΐ 8116 ΥῪΚΎΔΟΒΘδιΚοιΐ ἄθοιν 561η86 
ἡ  ς ΘΙ νοῦ οι ησθη, Δ|16 } ΟΠ ΙΓ 5]1Πηη 
ἴῃ ἀθνγ Βνυκθηπίηϊ85 465 Βἰομί θη [Γοηΐ 1}} Πὶ 
ΠἸοΪι, 5οθα]ὰ ᾿ππὶ 416 Π|1|6 06 ἀον αδίίον δηίϑοΠΐ. 
Μασ ἀφο ἄμ βϑθγε ϑοβοίῃ ποοῖὶι 80 θ]επάδπά δ ἢ, 
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10 ϑρᾶϊζοι πμπὰ ἀηυθυῃο [6 Γ᾽, ππὶ 50 {1616} δι ἄγ ζθη 
ἀϊο αδιίον ἀθπ ἐχϑροδαίμων. Οδάϊριιβ γογβ μη Ποἢ  ἀϊ6 
ΟΠ ηΙδΔοηΐ 465 δι οἱσηθ Κνα[[ σϑϑίθ ! θη ΜΘηΒΟΠ θη: νᾶ ἢδί 
65 1 Θ6] 0] 6, 855 416 διΐον 1ῃπὶ ἀπ γ0}} γογδαϑυθυ ἢ ἢ- 
ἀϊριηρ 561η68 ΟΠ ]ΟΚ58415. οπθη ΒΙ1ΟΚ ἴῃ 416 Ζυκαη σορῦηηί 
ΠΡ ἀογδάθ 4ὰ φογᾶϊῃ δ ἴῃ 416 0] σὴ 465 ΟΠ ο - 
5815, γγὙὸὺ ΘΓ [Ππὶ ΚἸὰρ 115Ζι 6] ΟΠ Θη τη] 510}} Ζὰ 5] ΠΡ οἰ δαί. 
ὅθηθ ἀθιηαί 5ν0}} 6 γροριησ ἃη οἷηθ μονα 1, οἰ αηρ ΒΡΓΙΟἷΐ 
5100 415. 8] θη θη 6 ὙΟΪΚΒΡΙ ΔΘ αἰ. 8115, 4855 πΊδΔη ΖῈ 
ἄθη Αὐδίίογηῃ ᾿οίθίθ, 516 ᾿ηδομίθη ὐ δίς νϑυ] θη, 4485 Βδοἢίθ 
{πὴ Ζὶὶ κόμη 6 ἢ, ΜΟΙ ΘΙ 10}} Ζζὶὶ Υ. 809. σοβρυοο θη 8006. 
ΒΊη6. ϑορθοθίθ Αὐβο] οθπησ (65 ἄθῃ ΟραΙριβ {γα δ θη Ζι 
ΠΘΡθ ΟΠ ]ΟἸΚ5815. ὈΓΙησὶ ἀδ5 αθροηβίϊ οἷς ἀη56Γ5 ΠΓΔΙη88, 66. 
Οδάϊριιβ διιΐ Κοιομοβ, ἀθ} ΖιρΊθῖο ἢ. θη νο]]βδίθη Βθνν 5. 116- 
ἴονί, 4455 416. νοῇ 8 φθθοθοηθ ΑπΠ}}ἀϑϑηρ 465 ΟραΙρι5. αἷ6 
(65 ΒΟΡΠΟΚΙΟ5. γοὴ Απίδηρ δὴ ϑούγθβθη δ πηἃ 5610 [ηι|58[6. 

ΑΙ16 ἀρηῖσθη ΠΟ] ἀἸθηθη σ8Π2 {π6 σὰν 20} ΜΟΙ νη σ 
πη ΕΥΠΘΙΙαηρ ἀθν Ηδηα]ηρθννοῖθθ 465 Ργοίδοοηϊβδίθη. Νὰ- 
ΤΏ Θ 1110 }} βίθιέ Το Καί ἴῃ σ8η2Ζ Δη 6 Ὸν (θη Π5υ θυ 5 ϑηρ 
ΓΘ δά]θη (ἀθιηδῃ} χῃν 6116. 816. 16θΐ ργαπηάβαι(! 0} ἴῃ ἄθῃ 
Τρ ΠΙΠΘΙη πὰ 580} οἰνναῖρα δίνη σΘ ΙΠΓ65 σοίνοροθϑβ- 
ἤθη ΤΊΘΙθθη5. ἀαγο Βοίλις ἈΠ ΘΓ πηἀ Βοίδιθ 1Π}065 οἱο- 
ΠΘὴ (ἀρ νΊβθθη8 Ὠϊηναρ Ζι Γἄι)θη. [1)6Ρ ΟΠ ΘΉ]16 11, ΘΙ ΟΠ ΟΣ 
Οδαϊριιθ 5100 50. 982 ΠΔΡΙΏ]Ὸ5 ΠΙΠΡΙΘθὶ, ἰδὲ 516. ο Δ [πὴ Β6- 
ὙΥΠ58.56 1 ΠΡΟ ΒΟ α] ἃ: 516 γνϑρβίθοϊκι σΘΡη, 16 516 [6] οί 
γΘΡΟΙϑϑί; ϑθηϊθ, ΘΠ (5 ΟΠ] ΠΠ6. ἢΠΡ ΠΙΟΝῚ πηῖ6} ἀϊ8 
Τιϑυΐθ Κοιητηΐ. ΑἸῸΙ σαρθη 416 Οὔί(ον δ. 516 ψ|6 φαθθῃ 16 
Μϑηβομθη. [)85 τἱΐ [,3105, ἄδη 516 θθιΠῦν, ογζουσίο Κιηά 
Πδι(6 516 815 Αηρϑί οἤπηθ θα Γ65. 118 ἄθὴ Αιισθη Θοβο δῖ: 
Ο 65. νι γΚ] 101} οοίδαίοί, ἀδΡάθοι Πδίτο 516 Κοῖηθ θυ ]55Π611. 
ἴτ ΔΘ ἢ] ΚΠ ΟΠ Θ Βομδθθη ἰγαρί 516. Ὡ]ΟΠ  ἀδύηδοῃ. Οὐίθν 
πη ΟΥ̓] σο]! 6 1]}1 18 ΗΠ ΜΘ 416 ΝΟ ὈΡθηηΐ, 50η8. 
βίθιοί [ΠΡ ὙΘΡΙΏΘΒΒΠΘΙ [1,6] ΟΠ δὴ 15. ΖΡ ὙΘΡ ΡΥ ΘΟΠ ΘΙ ΒΟ ΠΘἢ 
(οι 65] ϑίθυαπο. Π16 Ποινγα.]} χ} ἄθη πηρθη ΚΟΓΙΗ ΒΟΉ Θὴ 
ΚΟΠ Ι ΘΘ 50 ἢ ἢδί, 516 ἀϊ6 ΠΘΙΠ σα ΡἤΙΟΠΙ, 1Π|Γ 68 (ἀθπη8 }}}5 ΜΓ 6 
ΔῺ5 110 χὰ 266, νοΡρΌβ86ὴ ἰᾶ556η, [θη 8]16η ΒΚΙΆν θη 
᾿ὰὶ 516. 561 ὑνοοοθϑο οί, ΜΜ}611} 6 ϑἰθ8. Δη 111 πὰ πιηἀ 8η 
Τ,108 ΓΔ ΠΘη τηϊ5ϑίθ. [ἢν ψ]ἀοΡ ἃ ἢγ ΠΙΟΪΝ ΘΠ 415 516 γ6}- 
ἀἸθηΐ, ΘΠ 516 80.) ΠΟ ΠΒΟ δὴ νου ΒΟ] ἀοίον αγρθιαὶ 
510}. οὐγπᾶηρί. ύβιβθ 1ᾶϑϑί, 46. ΠΙΟ ΘΙ δ᾽ 6 νὸν νὔ] Προ Βηΐϊ- 
ἰἀπιϑομησ 465 Οράϊριβ αρίγοίθη, ἀδιη}} ἀἴα ΤῊ ΘΙ] Δ] 16 Ὠ] ΟΠ 
ΖΟΡΒΡἢ Παρ ἀηἀ γοὸρ ἄθ) [ἤΓῸΡ γα] σθὴ Οδά!ριιθ δυΐ ἀ16 
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ψΟΥΓΙΟ [6 Ρσο θῆκ ὑνογάθ,, ΑἸΟἢ ΘΥβρᾶιῖ ὯΠ5 αἀ16 ΖαΡΠοΙΐ 
465 ΠΙΟΠογ5. ἄρῃ θη β οί θη ΑΠΡΠ1ΕΙς ἀθν ΟΠ] ἀϊσοη πδοῇ 
σά! ἢν. ἘμΙαΠΠαηρ ἀ65 Ογαϑϑ]]ο] θη. ---- 

Πιοὸ ΕΥὐΠπάπηρϑραθθ 65. (16 5] ησθη ΠΙΘ ΘΒ ψὔγαϊσί 
Π]8Δη οἵδ ἀδῆη 1π| ΘΔηΖθη {πη Δηθ6., ΘΠ τη8η δι 416 Βε6- 
μαηπάϊαης ἀθΓ νὴ 500}. [τ] π8Ὸ} ΓΘ Ρορί βοΠθη. Μοίϊνθη 
ϑοβίαϊ οίθη Οδα!ριββᾶρο 61] ἄθη γογρᾷησθγη βϑῖηθ ΑἸ οΙΚ- 
βϑιηκοῖῦ ΤΙΟΠΐοί. ΠΙ655. ΜΌ]]Θη ΨῈΣ ἴΠἢ 50 ΙΏ6Πγ ἴῃ ΚὐνΖθ 
{ππη.. 16. ΚΙΆΡΘΙ 510}. Δ 0 ἀδΡαι5 416 ΠΙΟΠΠΙΡΚΟΙΓ πηβ γον Ααΐ- 
ἰαϑϑησ ἀοΥ Ι͂ἀθ6 (68 ϑδίϊοιαβ ππὰ ἀογ (ΠΑΡΑ ου 58}. 465 
Οοά!ρα8 ογροθθη ρα. 

Β6Ι 8}16ν {Ππηροϑίδ! ηρ 465 Μγίπ5. σοθθη 510} ἀ06}} 815 
ἘΓΒΡΡΉΘΊΟΙ6 Ζῦρα ἀ6Υ γΟΙΚββαρο Ζὶ οὐ Κοηηθη: 4ϊ6 Αἰι8- 
βοίζιησ πη ψιηἀογθᾶνρα ΕΠ δια 465 ΨΙΔΘΥ 
ἀν αὐδίίον ἀοροί οὐ ζϑιρίθη Κιηάθϑ; 46 ν᾽ "6ὶ ζΖιι - 
[Ἀ]1ΠσοΡ Βορορηθπηρ οΥΓοἱρίο Τοάβομ]ὰρ 465 γ8- 
16 Γ5: 41ὸ Πὔϑβϑιιηδ 465 ἢ ἃ {Π56]5 νοὴ ΜΘηΒΟ0Ί 6, ἀϊ6 
Ηφοἰγαῖ ἰῷ ἀδν Μιυίίον ἀπ ἀϊθ6 π8ὸ}} 4δν Εηϊ- 
ἀθοκυαηρ ΘΥΓΟΙ οί 86] 5. θ ϑιναίαηρ 465 ΘραΙρὰ8 
πα ἀοΥ ΤοΚα58.6. 76 ἅ!ον, ἀθϑίο δι ΙΔ ΟΠ 6. ΘΒ Ομ θιηΐ 416 Αα5- 
ΒΟ οαηρ ἀαγ0}} ἀ16 ΠΙομίαησ. [Ι͂ἡὴ ἀθν Ὁ ἀγ8566 11], 271 ΠῚ 
οὐ Ζᾷῃ} Οάγϑβθιιβ Δ 0 νοη Ερ!καβίθ, 16 ἀον Νάηηθ ἀοΥΐ Ἰδιίοί: 

ἩΛΌΝ τ΄ Οἰδιπόδαο ἴδον, καλὴν ᾿Επικάστην, 

ἢ μέγα ἔργον ἔρεξεν ἀϊδρείῃσι νόοιο 
γημαμέγη ᾧ υἱεῖ. δ δ᾽ ὃν πατέρ᾽ ἐξεναρίξας 

γῆμεν" ἄφαρ δ᾽ ἀνάπυστα ϑεοὶ ϑέσαν ἀνθρώποισιν. 

ἀλλ ὃ μὲν ἐν Θήβῃ πολυηράτῳ ἄλγεα πάσχων, 
Καϑμείων ἤνασσε, ϑεῶν ὀλοὰς διὰ βουλάς" 
ἡ δ᾽ ἔβη εἰς ᾿Αἴδαο πυλάρταο κρατεροῖο, 
ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν ἀφ᾽ ὑψηλοῖο μελάϑρου, 
ᾧ ἄχεϊ ΧΡ, τῷ δ᾽ ἄλγεα χάλλιπ ὀπίσσω 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα τε μητρὸς ἐρινύες ἐκτελέουσιν. 

ἢὰ σΙθι ἢ η80}} ἄθι ΕΠ6 ἀ16 ὅ'8 06 γ ΟΠ. ψυχά, 50. Καηῃ 
ον ΠΙο ον ἀον Νακγῖὰ ΝΟ Κοιμπηη86} {Ὁ ἀθγ Ὀ]αἰδομᾷπά6- 
ΒΟ. ΕΘ. πιο ροκαηηΐ ἢάθθη. Διυβάν οἰ 10) ριον Κι. 
Ῥαιβδηϊὰβ 9, ὅ, ὅ αἴ6 {6 ογ δ] ηϑιηησ 465. δἰΐθῃ ᾿ρΡῸ8 
Οἰδιπόδεια, 610} 65 Κἰ παι ΠἸοη νὴ ϑραχία ταὶ 0]. 8 
ἴῃ ὅθ000 γοιβθη βοάϊομίοι ῃδιί6. Ηΐον ὀγζουρὶ Οδάϊριιβ ηΔ0ἢ 
ἘρΙκαβίθβ Τοάθ τηἷϊ Επιρνσαηοῖα ἀϊα Κἰπά δι", ψν6] 01 }6 ἀ16 βρίθει" 
1ηὴ8 ΟΥ̓διβίσονο οορίθι σοι ϑᾶσθ τηἱΐ 46 οἰσηθη Μαίίοι" 6Γ- 
Ζοιιρὶ ννοράθη ᾿ᾶβδι: π00}} ἀν αἰΐθ Ποσορνᾶρ ΡΉ ΘΓ ΚΥ 465 
5001}: Επιρ. ῬΠοΘη. δ3) Ὀ]οΙθὲ ἄθ Εροβ ἴγθα. Ηρφιυβομῖ πα 
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Οράϊριβ ἀπ οἢ ἀ6γν αἰ ον νον ἀρ] 1 6 Δι} 5 ἢ] 556 
- πάθη οἱ ἐ16 δύπαθη ἀθι Ε]ΙΘΓ ἈΡΡ ϊδϑί --- ΤΠ, ΘΙ] 6 ἢ 6Γ- 
4] ἃ 6 ἢ ἀ ἰογί, 80 ἀθιιίθί ἀθι" νι θ θυ και ηθ Ααβάνλιοκ (πολλὰ 
μάλ᾽ ἄλγεα) ἀοοῖ. ννῸ}} πϑθθη 5ο ]θο ον ΒΟΒΔ πα Ιαπρ ἀαγῸ ἢ 
416 δόμηθρ βοὴ δι 416 [ἰ6Γ πὴ ΜγιΠι5 τυ ΡΖ]η46, 8115 (6. 
ΚΥκ βομθη ΤΉ ΘΡ 8185. πηἃἀ ἄθη [μορορΡαρῇθη ΠΕΙΙΔπΐκο 5 510Π 6 
ΠΔΟ νυ Ισθαγα ΒΙοηάαηρ ἢ. ΖνΊΒοΠοη ἀ6η 261] 6ηὴ τηὔββθῃ 
1, ἀὰ 65 ἀθηὶ ΠΟ 6. νον Ζι σϑυνθῖβα τπὶ ΕρΙκΚαβίθ χὰ (μὰ 
ἰβί, ἀ6. ψυγοιία πο ἰθϑθη, ἀὰ οἴῃὴθ 816 4δν' γοῇ δι {{185 
[ον οὐυνᾶ πηι θυ Ρ κυρ πη4 ἀἄθν Διρ σοόσρ ΤΏ ΘθΘη πἰοπί 
οηἰβίδη θη 561ὴ υυὔραθ. Οδάϊριιβ 50{ὸῖ αἰ5. Κῦμηιρσ νοὴ ΤΠ6- 
θθη : [ιϑιἤ θη ΒΡ1616, χὶ ἀοΡθ ΕΘΙΘΡ τπιπίθυ δηάθῦη ῬΟΪγΠΘΙκ65 
τ} 56 1η6} (ἀρῃ] ἢ } 1 ΑΥΘΘΙἃ 8115 ΑἸΘῸ5. ΘΒ ΚΟΠΙ Π]Θη Ψν8Γ, 6- 
ννάπηΐ ἀ16 Π|5 29, 679 ππὰ τη ἤθη 5600}. ἀδγ νδοϊϑομο Ηδ6- 
510408. ΡΟΪΥΠΟΙΪΚ65. νᾶ} 4180 50Π0η ἴῃ ἀϊθβίθι ὅδρα ([η ΕοΪσ6 
6 Ρ ] 56 ΒΟ αη!ὰηὴρ 65. Ρ]ΠΠ 6946 δ᾽ αίοβ ΠῸΟΠ 6] 846) ἤδΔῸἢ 
ΑΓΡΘῸΒ. δῃἐΠοΠ6η., ἀπ ἀθη ΕὈΪσθη 465 ΕἸ ΟΠ 65. νοῦ Ζι θοῦσθη. 

Οοἤ θη νυν χιὶ ἄθη ᾿γυ]βο θη ΠΙΟΠ ΘΓ. θ᾽ 6}, 50 ἰδὲ ῃἱοῃΐ 
πη ΟΠ 5 45 ΖΘ θη 155 ἀον ΚΟΥ ηἃ νοὴ ΓΔ ηᾶσΓἃ, 50110]]. 
Επι. Ῥῃοθη. 20, Οδϑαϊριιβ Πᾶϊ6 ὨΙοἢΐ θ]055 νο ἄθι ὅρῃϊ]ηχ, 
ΒΟΠΘΡ. 810} νοὴ ἄθη ἄθη ἔδα!ηθ]θ  8ἃ15 διγα [ἅν γογ- 
σϑῆθη φοβαηάίθη Του θββϑβοῃθη ΕἸ 5. ἀδ5 8η4 ΒΘ "611. 50 
{1 6 ἴῃ ἀογ [,ηάθθϑᾶσα 415. δὴ νϑγα]θηΐοι ΠΘΙῸ5 διιῇ, 465- 
560 ΒΟ  οΙ.581 ἀθβίο ἀ βίου δυβομϑιηΐ. ῬΊη ἄᾶτοβ νη ΤῊ 6- 
Β6η, ψΘΙοΒον [γ. ἰπο. 02 448. νοῦ Οθάϊριιβ βο]ῦϑβίε αἴνιγμα 
παρϑένου ἐξ ἀγριᾶν γνάϑων ογνὰ πηΐ, τπηὰ ὕγίῃ. 4, 209 
αι τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν Πιἰϊηνοἰδί, 8.10} ἴῃ ἄθῃ Ραϊᾶπθη 
ἀὰ5 ἀἄδθπὴ [,8105 ϑοϑρθῦρηβ θα] βδγάμτι, Πορὲ 616 ΟἸδηζ-. 
πη ΒοΠα ΓΘΠριμηκῖο 11] [ΑΔ ΚΙ Δ ηβΟβ ΟΠ] ΘΟ -- ἴῃ ΜΘ] ΟἸΘΠ) 
Π80} Αηϊρ. 593 ἀρχαῖα πήματα ᾿φϑιτῶν ἐπὶ πήμασι πί- 
σιτοντὰ --- ἰτ δ᾽ ΘΟ ΘΒ ΠΥ ΠΊη15. δι ΤΉ ΘΡΟη νῸὴ ΑΚΤᾶσαβ, ἀθ 556} 
(δ ] θοἢ 50} νοῦ ΤΠΘυβδηΓο5, ΡΟΥΘ Ϊκο8᾽ ΙΝΝ ἢ 6 0161- 
ἰθοία, 0]. 2, 38 ἢ Ἰορνου. Β6Ὶ ᾿Πτὰ χιοῦϑί ἰδέ 65. βίη 
(ἀα5. ἀθπη ΠΙΟΠ οι θὴρ νϑθιπά6π6) Ῥγίημο, ἀθββθη αοίί [,8108 
γναγηΐο: βοηϑί, θ]οῖθι αἴθ ἄἀθη. ΠΙΟΙ Ιου νογβο νν  θοπ 6. ΕΌΓΙΏ 
(οΥ ὅᾶθο ἀπηῖ6}, ἠὰ δι" πὰ 416 Ριιηκία ΠΘΥ ΔΒ η] ἢ ηΐ, 6 ]0Π}6 
ἄδθῃ γβομθη Δ 60}}561 Πποιθη αἰ οκβ τηἃ βομννθιθη {{Π|16118. Ἰη 
ἄθη 0 οΚβα θη 465 ϑδίδιπιηθθ 5. [10}} 561] 6: 

Μοῖρ᾽, ἅ τε πατρώϊον 
τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὔφρονα πότμον, ϑεόρτῳ σὺν ὄλβῳ 
ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει παλιντράπελον ἄλλῳ χρόνῳ" 
ἐξ οὗπερ ἔχτεινε Πᾷον μόριμος υἱός 



24 ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΟ 

συναντόμενος, ἐν δὲ Πυϑῶνι χρησϑέν 
παλαίφατον τέλεσσεν. 
ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ Ἐρινύς ; 

ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήϊον " 
λείφρϑη δὲ Θέρσανδρος ἐριπέντι ἸΤολυνείχει. 

ΑἸῸἢ ΠΪῈΓ ΜΡ ἄθν μόριμος υἱός ἄἀθγΓο] οἷπ ἀπιη 68 
γοΥδηρη 155 Ζιπὶ ΜΟΣΔΘΙ Ὧ65 γαϊθιβ: 8415 ϑδίγναίε ἀδίαν ὑγϑιθί 
416 Ενιηγθ ἀ16 δόμμπθ χζυμ ΝΥ ΘΟ ΒΘ ἀ6, Μ16 ἴῃ ἀθν Οάγϑ866 
416 ΕγΙηγοη ἀν Ερικαβίθ ἄθιη Οδα!ρι5. νἱ6]6 [6] θη ὈΡΙΏσΘη. 
16 ΕΠ πϊΐ ἀογ Μιυίίον, ἄθη ὕγϑρυιησ 46 ϑόμηρ, ἴἢγ6 [η- 
Γγοιητο κοι σορθὴ ἄθη γαίου ὑη4ἃ ἀθββθη ΕἸ ΟΝ βου βρυϊηρί 
ῬΙΠΩΔΡ 415 566 Ζνθοίθη χζυνν θγ, [,6]6ὲ ὁΓ ἀθῃ Εἰ 0Κ5- 
ΘΟ 561 (6. ΠΡ ΚΙ 6 ἢ. ἢτπ νὴ [,8ἃ108᾽ ΕΥΙΠΟΓΔηρ Π61, ΟΠΠ6 
ΖᾺ ΠΟΙ] ΡΘῊ., ὙΥΔΙΠῚ [,8105 θη ΖΟ0Ιὴ 465 Ἀρο]οη διιῖ 510ῃ 
ΘοἸδάθῃ, 50 ᾿ΐδ58. δ΄ νίθ ἴδ ΤΙΔΘΊΚΘΙ γΟΥ ΕΠ ἼΡΙ465, --- ἀ685- 
58) Χρύσιτπστος ἄδθῃ ΝΥ ΒΘΠΔηά ΟΠ --- 80. ΥἿ6] ῚΡ 61- 
τη] 610) Κὔημηθη, οδἰηθη Ζπρ ἄθν γο κβϑαρο "6] ϑδειῖ6. [16 σθη. 
516. 80 ἀ6ῃ) 1,αἴοϑ ΤῊΝ οΥ' Π8})} 86 8415 ααϑί 465 Ρϑ]ορβ 465- 
56η 50ῃΠὅηθη δοῃη ΟἢΡγβΙρΡο5. δηἰ μι πη ἀδηλ 485 ορβίθ 
ΒΟΙΒΡΙ6Ι ἀν Κ}παθθη 606. πῖον ἀθη Πδ]]Θ θη βόροθοη. ἢ)δῦ- 
Δ} Πᾶ0)6 Ῥ6]ορβ σοπιοιΐ, [,4108᾽ [η88] τηῦσο 510}. 8110}} διιΐ 
561η6 ΝΔΟΙΙΚΟΠΙηΘ ἢ. οΡ βγη, 50Π0]}. Επν. ῬΏοθη. 60 παπᾶ 
ἀὰ5. ορϑθηὴ 5. 1 τη]! ρ 6 116. ΟΥ̓Κ 6]. 16 ἤδγα ζυγία πᾶ} 6 1] 
6558} σοχῦγης πη 416 ἢ τηΐ [οκαβία πῃ ΡΟ θ 96- 
Ιη8Δ0η1. Ε]ηθ 6467 γιϑίθη [ιοσθηἤθη, ψὶθ6 ἄθιη ππηδί  ] ὉΠ 6 ὴ 
[,Αϑίϑὺ ογάθθθη [Ὁ]: νὰν ἀἴ16 1,16})86 χὰ ΟἸΠΡΎΒΙΡΡΟ5. νυ] οι- 
ῃδίϊγ! 0}, 50. ΚΘΠγ θη 510.) δ. 416 σοβθίζ ἤθη Ὑογ ἃ ][η1558 
ἀον Επα νὅ]]ρ πιπ|, 4150 4885 ἀν δδϑρθὴ 46} πα ἄθη [γϑυϑίη- 
ἄδθη Ὁαίίοη οἷη ΕἼιῸ) νά. Ὀ16 Ρ6]ΟΡ ΟΠ ΒΊ 506 ὅδθα [1655 
Οεαΐριιθ 9] 61 0} }{4}}15. ἀθη ΟΠ γϑρρο5. ΠΡΟ Οὐ ᾿ἢπ 61 (6. 
μη Πγηὴρ τνϑηϊρϑίθηβ ϑοῃιΖ σουνᾷῃγθη, ΨΌΒΡΘΙ 6Γ ἄθη πἢ- 
οὐ Καηηΐθῃη γαΐθι' δγβο ]ᾶρί, 50. πηροίδῃν δοιμοηΐί ῬΡαχΧ }]ἃ 
γοη δΙΚγοη (η 0]. 82) σϑα!οῃίει χὰ ὨΔ}6η. 

Πνδιηδίιϑο ἢ ΘΔ 4616 σιιοῦϑί ἃ 5 ΟΠ Υ]05 ἄθη ΘΔΘΘΉ 115 
ἴῃ ΔΓ" Ὁ] β.Ἵ 8} [66 Ρί θη ΤῊ]ΟΡΙΘ, ὑν6]0Π6 ἃι5 “1αΐος, 
Οἰδίπους, Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας βεβίδη, νου η 5101) ἀ85 ϑαίγγ- 
ἀνδιηὰ Σφίγξ δῆβ0}]ο85. Αἰι8 θη) ΘΠ] ββϑίζοικο ϑ6}ῖ Ποὺ- 
ΟΡ, ἃἀ885 [,4105 δι Αγ ΘΙ πη ]|1|565 ΒΟ σθη (65 ΑΡΟΙΙοη ἄφθη 
Βοβο οί ΘΠ] θη ἢδίίθ, Ζθιρα δ᾽ δἰπθὴ δο!η, 850 ΨΘΓΔ6 ΘΓ 
ἀθο} (βθῖη δι τπ4}) ΤΊ θοη. γουἀθυ θη θγ]ησθη. 16 51ηη- 
ΠΟ 6 ΙοκΚαϑίο σαὶ πη, ἄρῃ ἀδροί ἀ65 ἀοίί65. ζιυ νι 6 ιν Ζιὶ 
Πᾶη 6 ]η, πηὰ 850. Θη βρυϊηϑίὶ Θθαϊριιβ, ἀθν θ6ὶ ΑΘβΌΠν]05 ζΖα- 
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οΓβί, 80 Υἱ6] πῆδῃ Ὑν6 155, ΠΙ ἀθγ οἰσηθη Μιυίίον αἴθ νἱθ} Κιη- 
ἀθι' ουζθυσί. Ἀρο]] οη, ἀθῃ 4845 (Θβο  ] ον νογδϑϑί ἰδὶ (δορί. 

673), Ἰορὲ βϑὶῃϑί Ηδηὰ ἂῃ, ἀ85 βἰθρϑηΐθ ϑδίδαί μον, ψὸ ἀἷδ 
[Θά ἤθη ΒΡ 6. ΘΙ Δ ΠΟΥ Θοσθη ΘΓ ϑίθῃθη, Ζὶ ΘΙ ΘΠ ΡΠΊΘΏ, 
56ρι. 782. Βοὶ Αθϑοῃυ!ο5 ψιΡὰ Ορϑα!ριιβ᾽ ΠοΠ65 αἰ οι ἴῃ ΕΟ] 
ον Ἀδίῃ5 6 Παρ σορυθϑθη 704 [ἴ{, 061. ἀθὺ δι Ζ Καηη ΒΙΟΝ 
50 Καυπδίγθι οι ππα Δ]] πη }15 δη νι ] 1 νογάθηῃ 561η, 16 6] 
ΘΌΡΠΟΚΙ65, 46. δι! Ορά!ριιθ᾽ Ηα]ηθ Β6] 6. βία !ϑηννθῖβθη Εἰ ηΐ- 
ἀδθοκαηρ ἀθη ργῦϑββϑίθη Ε]6155 γουννδησί ἢδί. ΑΘβοθγ ]05 ἀδσοσθῃ 
Ὀγοιίοία ἄθῃ σϑῆζθῃ ΤΥ 1156 6 Ζιιβδηηηθ η ΠδΔηρ 465 (650}1- 
ΟΚ65. αὐτοῖο θηθγδιϊ οἤθΘ ἢ ἴῃ ἀγοὶ θὴρ ἴῃ ΘΙ ΠΔη 61 ΘΡΘΙ ΘΠ 46 
Αοίθῃ 81:15. π|ὴ ἀἄ85 Ὑγδίίθῃ ἀ6 1" 1 ἄθιη ϑίδιημηθ ΘΙ] ΘΟ 6 ἢ 
ΕΤΙηγ5, 6] 0ὴ 6 δἃ]6 Οὐκ] ἀογ αὔ((ον διβίμ γί, ἀδιΖιβ. 6} 16. 

Ὗο ΑΘβοθυ]οβ. ἄθη Οραΐριι5 ΘΓ Ζοθθη 561η πη4ἃ Μ]6 ΘΓ 1Πῃ 
Ιη1ζ [,3105 Ζιι5ϑ1:η ΘΟ Δί ΠΘη 1655, ΘΡΙΔΠΓΘη ΜΙ Π]ΟΠ1. ΒΊΟΠΘΡ 
ΑΡΘΙ ἰδί 1606} {ΠΟ 0876 ἰγΡᾶϑΊβο 6 Ζιρ ἀθιὴ ΒΟΡΠΟΚΙ65 οί ρθη, 
4455 Οδβάϊριιβ πὰ οἢ Βείγασπηρ ἀ65 ἀ 6] ρ]  βοῃθη οίίοβ. ἴῃ (6. 
ΠΟΟΪ Πραΐθ 510} }ΡΘη ΡΠ ΟΚΙΒΟΘη ΒΟΠ]δίθ τη11 1,8105. 21|1581ὴ- 
τη θη 1 ΕΡθη ἀΐθθα [,οοΔ] 1 Δί ἀ16 τὺ βϑρυ η6}10}} δύ 
θδοίθο 65 ἀδριοὶ θΘϑο γᾶηκίθ ϑοθηθ ΔΟΥΡῚ] Ζι ν θυ] θ θη γογ- 
ΔηΪαϑϑί, Β6Ὶ Αθβοιυ]08 νῶν 46} νϑυ δ ηρη 55 }00}}6 ΕρΡᾶ55. [ἢ 
ον Νᾷπο νοῃ Ροίηϊ!ᾷ, νυ ]οἢ6 5. Ζοῇη δίδαιθη γοῃ ΤΠ ΟΡ οη δι 
ἀον ϑίγαββα ἅδον Ρ]διδᾶ ἤδοὸῃ Αίμθη ἰὰρ: Ροΐηϊᾷἃ νὰν 6] η 812 
ἄἀον Ποτνιάδες ϑεαί, ἀθν ΕΤΙΏΥΘη, Ὑγ6]0Π6. ἴῃ αἴθ ϑᾶρθ 80 
μδάἀθδιίδαμη ΘΙ ο θη. [ἢηθη νοὴ [ἰγδηΐδηρ νου 8] } 6 η, 151 Ο6- 
ἀἸριι5. δι ᾿γοπὶ αν ππὰ Βοάθη, ἀθπὶ ΚΙ ΓΟ, διιϑϑθβοίχί 
απ ᾿τροηάννο ἴῃ ον Νᾶμθ οὐδγ ἴῃ ἄ6ηὴ ἀπ γ 60} ἄθη (ἰα] 6. 
Εὐμενίδες Βου  ηηΐθη ΘΙ Κγοη οὐζόροη. ΕΡΘη ἴῃ ἄον Νᾶ!ι8 465 
Κιιπᾶνγοη Καηηίθ 416 ἅ!ίθγ ϑὅδρθ ἄθῃ τη} 6} 1} ] 0 6 ΠΡοΙνν ο 
ἀπά αἴ6 δο[Πβία, β] οι ον ἀον ΜυίΠι5. τηῖζ θη ΗΘΙ]Π10}}Ἰ 6. Ὲ 
ἀ6Ρ ΟΠ ΠΟΙ Βομθη (αὔί(οῦ ΓἸηΡ5. ὉΠΠ6Ι οὴρ νϑυκηΐ Ὁ ννᾶν: 
8016 ἀοο) Κὔηϊ!ρ Π)Δη)δϑιϑίμαίοβ νοη Ὀ]δίδᾶ ἄθὴ [)84105 τιηἀ 
ἀθβϑβθῃ ἰγθιθῃ ὨΊΘΠΘΡ μθϑβίδιοί ἤθη, ΑΡΟ]]οά. 8, ὅ, 8. Ρδιι8. 
10, ὅ, 2. ΒΕ6Ὶ ΑΘβοῆυο5 πηᾶρ ΟδαΠριι5. νοπὴὶ [5.Ππ|0ὸ8 Πο. Τη6- 
θΘη ΖιιροΖοῦθῃ 561η, ΠῚ 561η6 Ε]ΓΘΓΠ. δι [Ζι5 Π6η, νᾶ ῃγθηά 
[4105 πᾶ ϑδίθθη ζΖορῦ, 861 65 Ζιι ὁ] 610} 6 ΘΡΊ ΘΙ 6 οὐθν 
Ζι! ΘΙΠΘΏ) 461 ν] 6] 6 ὈδοίΒο θη ΔΡΟ]]ΟΟ ΚΘΙ. 

ΟΡ ΟΝ] 6 5᾽ Μοιβϑίου δῆ ἢδί 416 νοὴ ἄθη Ὑογρἄηρο "ὴ 
Δ 5  Ὀ]ἀοίοη Ζᾶθο ἴγοὶ θηιίχί ππἃ ἢ 56 Π 6 Ὁ ὙΠ] ἀθΡυ ] ] θη 
σύστασις τῶν πραγμάτων Ὧλ5 (οπίγαϑι ΓΘ μά6. τη]ΐ ΘΠ] 556η- 
Ὠοῖΐ οοβίοιρουί, 50 ἀἄ855 Ἃδγ Η]ηίογρυῦαηα 16 Δ10}) 416 ἀΓᾶ- 
ἸηΔί50η6 Πδηά]πηρ 56 ]05. δυΐ 416 δἰ ἢ 61 Π 10 6 ανιπάϊθα ἀ6Γ 
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Βιομίππο Ὀ15. 1η5 ἀογηρ ρισϑίθ θΘΡθοηθί 151. δυο! δἰ οἢΐ ήδη 
βϑίηθ. θδιβίθ απ τη ἄθη βοηβίίσθη (ἀθϑίδ! μὰ ηθθη ἀ6Ρ. γΘὴ 
πη χᾷῃ Προ ΠΙΟΠΓογη. ΘΡ θη ὑπ η80}} πὶ ΘΠ Δ οδ] θη ὅδ 96, 
50 ΒρΓΠΠηΘὲ ἴῃ 16 Αἰιβθη, Ψ16 Βουο  ἅ] {15 Θ᾽ Ἰμᾶπο 86. Ζῦσο [4]- 
θη Θο]αβϑθη, 8ΠᾺ6})}6. οἰ σϑη 10} σουνοημθθί ἢδί. Νὰ δαΐ 
ΕἸΗΪσΘ5. τη Κι ΠΙροάραυίοί νοράθη. Απάργο ἰἅ556η ἄθῃ 
Οδά!ριιβ διιβοοβϑοίζί, νοη Πϊλίθη σοίαηάθη τη θ6ὶ ἢ πη6ῃ 60- 
χοσοη τνϑράρη: 500|β,κ ἀάσθσθὴ ἀϊομίοί ἀθ5 (οηίΓΡᾶβίθβ, τ] 
ὅπ 0}. ἄθι' που] ΠΟ μθη ἀναγνώρισις οσθη, (8585 οἷη Ηϊ ᾿μη 
ἀ6η} δη 6} Δην γι. νυ] ΟΠ θι" ἀδηη, σοΡδ46 8415 ΘΓ 416 ἴγῸ}- 
δία Βοίβοῃα! χὰ Ὀυ]ησθη Ἰηθιηΐ, (5 (γἄββοΠθ. ἃὯη5. [0 ϊ 
Ζίθῆθη }}{{{ [δι ΟΘαΠριι5. νον 500}. δηνθά ον ἴῃ δ 4-Βδοιίθη 
Οὐθι ἴῃ δΙΚγΟΩ ΘΡΖοσθη, 50 1581 65. 61 ὅ00]}). 416 58[ο]Ζζθ 8686- 
βίδα! ΚΟΥΊμΔΠ, ἄθγθη ὔηιρ ἢ 1η1] ΕἸ νου βίη 4155. τη1ΐ 561- 
Π6Γ ΟοηΔὮ} 1 Οὐ ΖΘ : ἄνομα Απάθνο, τὶ ἔπιν. ΡΠοθη. 29, 
1 γοῸὴ ΑἸ 6 567 πη }6 ΘΟ ΠΟ 6 ἢ 561ὴ ΠΙ6556η. δύυνθ ἴῃ δῃ- 
ἄγη Πιομίαησ θη ἀθη) τπιησοϑίϊημηθη {6 ]]ηρ ΘΙ 5. Π0 ἢ νορρο- 
ΜΟΓΘη, 6 Κῦηηθ. πο ἀ6ν' ΒΟ] 56 1Ππ 685 ᾿θαίβ ! Ισ θη Ὑαίοϑ 
ῬΟΪΥΡΟΒ. 561η, 80 δ 685. θ61 500}ῃ. 6]η ΠδΙΏ]ο865 ον, 4885 
βϑίῃ Οἰἄοϊς. χορ πηπηοῦ!. γβο ᾶο᾽ 6 46 δαί, 1Πη46 6. 
ἴπ ν ]!}6η ΘΟ 6 ἰδ, 50. οἱ δ 1ππὰ ΕΓ Ρ11 65 {Π6 ΘΠ} βομα] 4: 
Ὧ8Δ0})͵ σον ΠΏ] 1006} 5896. ἰδὲ 80} 6 Ζὶ δήδσθη, θ6ὶ ϑορῃ. 
να Π]ογῖ οὐ" Δ1|16]. ΠοοΚθὴ ἸῃΠη Ρ6Ὶ Απήθιη Κυύθοηβ 6 γΠ615- 
5696 η., 5105. ἃπ ἀἄ5 Πά(ῃ561] χὰ ψασθη, 50 φοἰδησί δν εὶ 
500}. ἈΡΒΙ] ΟΠ 5105 ΖῈ} δΡΙίηχ, {ΠῚ 445 ΗἈΙο σα πηὰ ογμᾶ!ς 
β6ὶ) γέρας δωρητὸν, οὐχ αἰτητόν. )ἃ5 Ηϊπδιιβηίοκοη (6. 
Βπιάθοκαησ ἤδ0}} ἰδησοι Ζθ1 :; ἀ6Ρ ΔΏ]455 Ζ ἀθυβ θη ἀαγοἢ 
ἀ16 ΔΙ] ΘΙΠΘἷΠΘ Τ,Δημάθβπ ἢ, 6] 6 Ορα!ριιθ᾽ ΕΠ δ᾽ βίηη 1η5 Π6]}- 
86. Τμ6 1 506}: ἀ6. πηροβίψηηα ΕἸΓον, ἄρῃ Οοίία 2 ἀΙΘηθη, 
ἀθν ἴῃ βἴθίβ. νοὴ 510}} σθϑίοββθη --- ἐὰθ ΑἸ165 ἰδὲ Εγηπαιπης 
65. ΒΟΡΠΟΚΙ65, ἀθν 16 Κἄάδη Ζι βθίπθῖη Καηβίρθι θη ἀθνν θ6 
Δ 6 θη 50 [16 ΡοΡθομηθίθ ψνὶθ παι ἄρ! 0} ΒΟ οηθηῆθ ὙΥ̓οῖθ6 
σοϑοἢ πησθη ᾿ιαΐ. Υον πη 80} πὰ [γί οηΐνν ον ψα[ἃ!- 
Ι1σ 6 Αϑιιβϑϑιιησθη σορθη [οΚαβία οὐ 6. ἄθη) [,4105 ΔΡΘΠΟΙΏΙΏΘΗ6 
ΥαΠοηβιοκο οὐθν ἀ16 δ αηάθη ἀθιν Εὖ8886. οὔθ ἀ85 ἈΡ]θ θη 
465. ΡοΪγθο5. πη ἴῃ Εο]ρο ἀἄθϑϑθη ΜΙ ΠΟΙ αμσθη ἀἄδν Ρουθ ῦᾶ 
ἀϊο Επιά] ]ὰησ ἤθΡθ6]. 85 θυ Ομ θη ἀον 556 ΒϑυιΠὶ 
δι νοὶ κί ΠΡ Αιβάθαίαησ 465 Ναηθη5. ἀπά ᾿ἰδί ἀδηη 
γοη ἄθη ΠΙΟ θη. Ἰπδηη]ρίδο. Ὀδηιχί, πηθἰβίθηβ πη] 16 Ηδτί- 
ΠΟΥ ΖΙ κοῦ ἀν ΕἸΊΘΓ ἢ διιϑΖα πη] 6 : πΡΒΡ. 6] 10} ΙΘσία ἀἰα γ0}8- 
ἀϊομίαη ἱη ἄθη Ναιηθῃ Οἰδώτους (1.5 56} 1) ἄθη 5πη 465 
1Π5]Ρ016ὴ5 βδρί6η 8, γρ]. φιι Υ. 397. 
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Ἠαίια ἀϊ6 5856 56}08[ πη ϑϑῦη Πιομίον ἀθη ΝΥ δο' ζιν ἀγαιηᾶ- 
1Ἰ5ο θη Βομδηἀ]πηρ σον 656 η, 50 ἀν θη ΜΝ} ΔΙ Οἢ πΙ ΟΠ  νογβᾶιι- 
Ἰη6ῃ, Θἰηθη δηάθργη Ρυηκί ἴῃ ΑΒΘ Ϊδρ σὶ ΒΡ ησΘη, ἡγ 6] ΟΠ 6 ἀ ΔΓ - 
δα νου ΕἸΠΠ55 σθυνθϑθη ἰϑί. ΝΥ τηθίηθη 485 αὐ} 465 8ἃ]5 
ΟΠ ΖΏΘΓΟΒ ἢ αΘΡυΥίβἀΘΙη085 4865 5Ο0Ρ].. οἰ ἄπθὶς 
γογθ γίθη Θδάϊρι 8. 16 πη} ἀ6ν Μιυ θυ Ώ110}} οἰ πσθβόθθηθ 
ἘΒΡΓΌΤ ΘΙ γον ἄθι ΠΘΙ Δί] 1 6 (6 χνδηρ ἄθη ΠΙΟΠ ΟῚ, ἀ6η 
Μγίμιβ ἤδοἢ ἤθιιθη ΡΟΘ 506 οί νη ππη 21} 1] 46 η, ᾿η θη 416 
Αὐβννδηθοιηρ 5 ΤΠ ΘθΘη απη4 416 Αἰ! Πη6 465 γυβίοββθηθη 
ἴῃ. ΑἰκΚα γοὴ νου ΓΘ] η, ΠΟ ΟΠΐ6 Δ 0} 46. ΠΟ ίον δὴ ἄθη Ὁ. (. 
56 |08{ πο} πϊοῃΐ ἀδηΐθη, 415 2161 ἀθν ΠΙομίαηρ νου ϑοθν θία. 
Ὠοιίοί ἀδηον Τ᾽ οἰ γοϑι8 417. 455 δι  ἀοΡ Ι ηβι]ο 65 ΕΟΡ ΖΙ ΘΠ ΘῊ ἃ115 
ΤΏΘΡΘη πἰπ, πηἃ ννοῖὶϑί Οθάϊριβ 1455 [ΠῸ δα 56] νη θυ θᾶ 685 
Ἐπάδ ᾿θϑ.πηημπΐ Π]ηδ115, 50 ἀαγ 6 8Δ110}} 46. ΗθΓΟ5, ἃη ἀθββϑθὴ τὰ} 
510 ϑϑρθῃ Κκηδρίϊο, πη ὅ 5] 10 415 Ρο βὕη 10 ἢ ρθη άννῖβ βϊη46- 
θοΙαάθη (χαχὸς φύσιν) μι ΠΘΘβί6 1: γνογ θη, ν 16 78 ἴπὶ Θ6ἀ. (ο]. 
δα 4116 ὙΥ̓ δἰβ6 τηοίνινί ρα, 16 ἰνοἱΖ 465 ΘΟ δι 618, ἀ6. 416 
ΜδηβΟΠ6η 61 Ὀ]Ο556. Νοπημηρ 465 ΝΑΙΘΠ8 Θὲδίνξονο ΠΥ γ) 18 
ἀ16 Αὐἰπδῆηηδ ππὰ ἀθ6γ (αΠ{π5 νοὶ κοιηηθη ΒΟ ο οί βθῖθη. [ἢ 
76 ηθιη δίζοκο, ννῸὸ δ᾽ η ΜΠ ΘΙ θαΓοΣ Τοῦ ἀ6 1 78 ]] 6 ἴ,6- 
θ6η νϑυβο ηθηα σου ιν νυν] γα, ἸηΔ ῃ θη 416 αδίίον, 416 Θεά Ιρι8 
νου οἱοί, ἢν Πηγθοῃί, Πδοϊ θη τ 1Ππ| ΡΟ ΘΓ ΟΠ ποι ἰ5ΐ, τυ] 6 46. 
εἰἴ..-:Ξ 

16 Ζ6ι ἀθι' οὐβίθη Δα νηρ 465 Οράϊριι5 Τ ὙΡΔΉ 05 8}- 
Ἰδηβθηᾷ, 50 Πδΐ πηδῃ 8115 461 ΔηΒΟ ΟΠ ΔΕ] ΟΠ 6 δΌΒΠ]ΠΔογηρ ἀον Ραϑί 
ΘΘ 5}  ] ο556η, 445 δίϊοις 561 1ῃ (ΓΊΒΟΠ ΘΙ ΕΠ γι η ἀ6} ΔΙ Π 6 η1- 
506 η ϑ'θιιο}}6 δη βίδπ θη. ὙΥ̓ΘΙίοι Παΐ Δ νυ 6] ηΐθη Ρ0}| 506 
Τοηάσηζοῃ ζΖιι [1606 ΘΓΒΟΠΠΘΠΗ, 4ἃ5 Πγδμπηὰ τηἴ1556 0)}}. 87. 8 (429 
ν. (Βν.) δι ἀϊα Βάϊμπο σῦν ἢ ( 561η, ἃ15 ρογδάθ αἀ16 Ρ6ϑί ον 5510} 
νυ ποίο. ἤθη ἀπίθι ἀθν Μαβκα 465 ΘΟ δα !ρὰβ νυ ο]θ 6 561 6. 
Ὀοηηοκιδί!α αυραποῖρία 10] 6. ἀθη ῬΟΥΊΚ] 65, ἀ6π τηδη βοῖηθ ἈὈ- 
βίη ηρ γῸη ἄθη Ὀ] αἰ 6 οοἰκίθη ΑἸ ΟΠ] ἀ6η ζιιῃὴ ἡ ογ νυ 66- 
ἸηΔΟ ΠΗ, ἀθν 7είζι ἀπ 0} ἀθη ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ] 50] θη Κυϊοξ ἀϊθ πδ ἢ ἀθπὶ 
ΟΥᾶΚΕΙ (ἥξει Φωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ) ἀδπιΐ 
γορυπάθπο Κυδηκῇη δι ΠΟΘΙ συ 6 ἢ Ζιὶ ΠΔθΘ ἢ ΒΟ Ποΐ πο ἢ Κοηηίθ, 
ἀ6ν διοἷν 1πὶ γουίγδυθη δαΐ ΜΝ (οἰβιδββιᾷνκα ἅδον Οδιξθγοι 
ππ4 ΟΥ̓Δ Ϊκ6] [Γ6 1] 6] 5 6 ΥΊΒ5 0} Ὠ]ηννοσραβοίζί τι. 5. νν. 

10} 50Π{6 ἀδηκϑη, δἰ ΒΟΡΠΟΚ 65. πᾶ )6 ΠΟ Ε πο! ῃ 16 σα δὶ, 
ἀ16 Ῥεϑί οὐδ τη χα πη θη, ππὶ ἀϊ6 ΒΡ θΘη [1 561η6 ΠΙοΠίαησ 
Ζὰ σον ηηθη: Παίΐθη (00}} 5611 {Π185.4 ν] 616 ΠΙΟΠ 6. ἀν] ΘΙ] ἢ 6 
σρβο] ἀοΡί, [οἷν Π4]16 [661 ἄθη 500}. [ᾧϊν Ζὰ πη ΘΒ ἢ] 10}}, 561- 
Π6η Ζιβο διιθη ἄθη ἰᾷο! ! ΟΠ. 6}} ΦΔΙΏΠ16Ι 8η ἀ6ηῚ ἀ] ΟΠ 5150] 16 ὴ 



28 ΕἸΝΙΕΙΤΌΝα ΖῸΜ ΟΕΘΙΡῸΒ ΤΥΒΑΝΝΟΞΚ. 

Ἐοϑίθ δ110}} δι ἀον Βάμηθ νογΖυ δ θη. ἄρ ἀ16 ΔΙ ΠΘ 50 Π6 Ραϑί 
ὙΠ ΚΠ]1Οἢ ΒΓ ΠῚ ὨΓΔΙηἃ ΨΟΓΔΙ15, 50 [ηϊϊ5ϑίθ 65 ἰδῆ 56 ΠΔΟΙΠΘΓ 
ἴδ! 16, γ)0Ὸ 65 616 5ΟΠΠΊ6 2110) 5856 ΕΡΙΠΉΘΡ Ωρ 8Δη βθουϑίδη θη 
ΝΟΙΠ Δ {{ 50 6 5016. Π16 ΒοΖΙΘμσηρ Δ ΓῬΘΡΙΚΙ65 15. ἀΡ6 1 ρἄηζ- 
10} ΡΥ]. 516 151 815 50 6} Αἰ} ἀβϑαηρ 4685 ΟΠ γα κίο 5 468 
Οδαϊριι5 δη βργαησοη πη δΔομΐ ἄθη ΟΡ ΠΟΙ 65 Ζὰ ΘΙ Π6.} ἢ611}}- 
ἰἀοκΊβο θη αν. 16 1464]6 6], ἀϊα ἀ1 656 1, νοπὶ Ομ (αὶ 
15 ζχι ἄδθη Ζθθηῃ δἱῇ ϑ8ηΖ6}ν ΠΙ ΟΠ δ, 510} Βοθ πη 1ῃ ΔΘ. ΘΓ 
τη1{ ἀδν' σδῆζθῃ “οἴ. 561η65 φῦ! ΠΟ θη οἰβίθϑ ἰθθί απὰ ψνοὈί, 
Ὠδί(6 1 ἄθ 1 ΚΙΘΙΏ]Π]Οἢ 65 ΡΟΙ ΚΙ ΔΟΠΘη νυ οἱ θρῃοθθη. Εθθη 80 
γγΘ ΩΡ 181 Δ. ΟΠ. ΠᾺΡ ἀ61 ἸοΙβοϑίθ ἀθάδηκθο 48 Δη, 4855 46. Θ Θά ριιβ 
Τ γδηηο5 ἀπῇ 0]. 91 οηἰθίδη θη 561, νν61}} 869 ἢ, διυιῖ --- ἀἸΘ γ6γ- 
βίη θὶπηρ ἀον Πογηθη ἀπγ0}} ΑἸΚΊ ΙΔ 465 σρῃρ. 16 ὙΥ̓Δηγ δι 
151, 455 η561 ἢγδιηὰ ΜῸΠ] ἀἄΔ5 δύβίβ 465 {Π6 ἈΠ] ΒΟ θη ϑᾶϑθη- 
ἸΏ 1565 561η Μη", νυ] 65 ΒΟΡΠΟΚΙ]65 ἀἸοῃίοίθ : 65 Πθρὶ ἀθν Ὁ], 
84,3 σοροθθηθη ἈΠ ΘΌΠ6 ἡ} ΒΟΠ ΘΙ ΠΟἢ ΠΟ6]} γΟΡΔ115, νν88 Οθ6η- 
οἴη ἢ ὔοκοΖι μη σ θη 1 1656 Πγδιηᾶ Ζιὶ 6 ϑ ἃ (ΘΘη ΒΟ ΘΙ ηΘη. 
Πρ ἢ ]ο]., 455 Ὡ8Δ 0} ἄδπι Ζθιιρ 155 465 ΠΙΚδΙΆΓΟΙΟ5 γοῇ 

ΜΙ ββδηᾶ ἴῃ ἄον ὑπόϑεσις ἀ6Υ ΔΟΒΟΏΎ 66 ΡὮ]0Κ165, ΡΒ 1]0- 
Ρ6Ι 1} 6 5᾽ ϑολη, ἄἀθιη ΘΟΡΠΟΚ 68 ἀὸῃ ογβίθη ῬΊΓδὶβ ΔΌΘΟΝΔΉΗ: 
ΑΥϑι1465 ὑπὲρ τῶν τεττάρων. ΗΠ, 994 Πἱπά. νν6 155 ἀἃ8 ΠᾺΡ ἀαγοἢ 
ἄδθηῃ ΡῬΙπάδιβομθη βϑργαοἢ ἐν ἔργμασί νικᾷ τύχα, οὐ σϑένος τὰ 
οὐ κἰᾶγθη. (ΥῚ6 αν ρΊ 65, 80 Πϑίϊθη. ἀπο ΡΒΙΠ]ΟΚΙ 685, 
Δοιᾶοϑβ νοῦ ταίρι, ΝΙΚοιηδ ον ο5, ΧΘΠΟΚΙ65, δ 1- 
Οϑθηθ5, 46 ὔηρονι αε Καγῦρκιίῆηοβ, Τῃθοθοκίοϑβ γο 
Ρἢ 856}15 πη δηάθια Πιδηδί Κα ἀθηβθθ θη ἰγρΊβο θη 8.01 
Ῥοαγθοιίοί, ΥΥν Κοηηθη ἀ16 γογηαἀθυιηρθη 41656} ΠΙΟΘΠΐοΥ πιοῃΐ ; 
56 105. ἀον ΡΊδῃ 465 ΕπΡΙρΙ ἀΘΊβοῃ θη ΟΘαΠρα5 δὲ ἀπηῖκθὶ. θη ΘΟ δ᾽ 5 
Ὁ 6 Πρ 8 ᾿ἰδί θη [ΓΟΒ[1965, ΘΟ ΒΟΠΙ Δ 0 Κ]0565 ΓΘ ΟΥΊΒΟΠ 65 ΡΡαη - 
βίοι. {{6 0 Ὁ] 65 Πδί(6 δι 0}} ἀ6. Κομ κοῦ ΕΠΡ]ο5 οἰπθη Οἰδί- 
σίους, ΜΝ Ρ]αίοη οἰπθη “Ζ1ἀϊος ΒΘ ΟΠ οι. ) 218 τηρ!ηΐοη Μδη- 
616, 461 ἅ}}10}} ΘΘυνΟΓἀθῃ6 ΤΙΙ6] Οἰδίπους τύρ αννο ς 80]16 485 
Ῥιϑιηὰ 815 ἐξέχον πάσης τῆς Σοφοχλέους ποιήσεως ῬδΖΘΙ0}}- 
Ώ6η, γγ16 ἀδηη Δ] γἀϊησ 5 ΑΡΙ βίο 65. τη ἀν ΡΟΘΙΚ πΠ561 ὨΓΔΠηἃ 
ΠΝ 815. Μυβίογγαρῦα!θ θοίγδο οί. ΟΡ ΟΚΙ65. βο]ρϑί μ6- 
σηὔϊρίθ 510) παιάν! 0} τα] ἀδιη δ Δ ΟΠ ἢ ΟΙΖΙΠΟΥΣ: δῖα! ἀον 
δι Υ. 514. 996 ΘὨΠ]Θ]ΐθη ΒΘΖΘ Ομ ππη 6 τύραννος βϑίχζίθη Αη- 
ἄοΓ Οἰδίπους πρότερος, διὰ τοὺς χρόνους τῶν διδασχα- 
λιῶν χαὶ διὰ τὰ πράγματα, νὶδ 65 ἴῃ ἀον ὑπόϑεσις Ἰιεἰδϑ8ῖ. 



ΣΟΦΟΚΠΖΠΕΟΥΣ 

ΟΥΓΧΙΥΜΟΥΣ ΤΙΥΡΑΧΝΟΣ. 



ΤΑΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΖΑ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ΙΕΡΕΥΣ. 

ΚΡΕΩΝ. 

ΧΟΡΟΣ γερόντων Θηβαίων. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ΙΟΚΑΣΤΗΉ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ Μαΐου. 

ἘΞΑΓΓΈΕΛΟΣ. 



ΟΙΦΙ ΠΟΥΣ ΤΥΡΑ͂ΝΔΝΟΣ. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

4) τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, 
τίνας ποϑ᾽ ἕδρας τάςδε μοι ϑοάζετε, 
ἱχτηρίοις χλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; 
πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε χαὶ στεναγμάτων" 

1. Ζιὰ ἀθι" νἄϊονυ! θη. ΑΠΒΡΡΔΟΪ 6 
ὦ τέκνα ιὐἷἴϊι, Ζιιμὰὶ] ἀϊδ Ν ορβᾶιη- 
μι τοπ Ζιμι ΤΊΘῚ θ6͵] πρὶ, δγ]ἂυ- 
ἰθρπὰ ἀϊθ δῃγοηάθ ἀπά νου Γαι θη 
οἰηἢΠ ϑϑθηάθ ΒοΖϑί μη απρ 46 ΡΒ 6] 6 ἢ 
815. ΝΟΙΚομπιθη 465 ἃ] [θη [,.Ὧη4685- 
[ἀγδίθη ΐηζχα, 16 416 ΑἸΠΙΘη61" ΘΘΓῊ 
Κεχροπίδαι, Ἐβρεχϑεῖδαι, παῖδες 
Κραναοῦ, Αἴγειος στρατός, Θη- 
σεῖδαν 510}) ποηπθη πῦνίθη. Ζαβδιη- 
"θη 6 Π]Πυπρθὰ νὸ Καδμου τοῦ 
πάλαι (»Ὲ]. 1049 υπὰ 0. Ο. 69 
Θησεὺς τοῦ πρὶν Αἰγέως τύόχος) 
νέα τροφή (»»οβ᾽ 6η 65) 5ἰπά 
"οὶ ἄθη Τιν ΓΑΡΊ ΚΌΡΗ 568» Ρ6] 1 θυ: 
Απὶ. 14 μεᾷ ϑανόντων ἡμέρᾳ δε- 
πλῇ χερί. 110. Ο. (. 622. Α650}ν. 
ϑορί. 121 πόνοι δόμων νέοι πα- 
λαιοῖσε συμμιγεῖς καχοῖς. ὕπη- 
ἴδῃ 910. 

2. ΕὐΡΡΙ 465 θ6 1 ΑὙ Βίο ΡΝ. ΤΉ όϑιι. 
888 τί δὴ σὺ ϑάσσεις τάςδε τυμ- 
βήρεις ἕδρας ; ϑοηϑὶ ϑαχεῖν, προς- 
ϑαχεῖν (0. (ἃ 1108), χαϑῆσϑαι 
ἕδραν, 5ο 5507) Θ ἢ 564162"6, νϑ]. 
10. 18. 15. 20. 82. θ)6γ β]δίομθ ΚΙδηρ' 
(ν8]. ϑόωχος, ϑῶχος, ϑᾶχος) απάὰ 

οἶπθ ἀπηκοὶ ρο[ } 6 ν υνν η ἀ 50} [Ὁ 
ἀθν Βορυ 8 νου] αϑδίθ ἅϊογο Π10}- 
ἴ6γ, ϑοάζειν ἴῃ ϑίππο νοῦ ϑαάσ- 
σειν, ϑάσσειν χὰ πον δυο θη: 80 
Ἐπιρδ ΚΙ 68 μοὶ ϑεχί. Επηρη. 218 " 
ΒΕΚΚΕΡ. σοφίης ἐπ᾽ ἄχροισι ϑοά- 
ζει. 650}. δυρρὶ. 608 Ζεὺς ὑπ᾽ 
ἀρχᾶς οὔτινος ϑοάζων. 

8. Ὀῖ6 ἱχέται ἰτυσθη ζὰπὶ Ζ6]- 
ΟΠΘη, ἀἃ55 516 510}} ἀπίϑν ἄδη δομπ 
ἀον (ἀὐιον βίθι θη, [ΌΓΡΘῸΓ- Οὐ 
ΟἸΙ νην οἰρο ἴῃ ἀθη Ἠδπάθη, νεἱ- 
ΟΠ6. τὴϊῦ νο]Θπθη Βἄ θη τ] Κοὶῖ 
(στέμματα, στέφη, υϑίαριῖηα, 
ν8}]. 918. ἀδῃον ἐριόστεπτοι κλάδοι. 
"61 ΑΘβοην]05) ἃῃ ἄθῃ ΑἸ ἄσθη οὐθν 
(διιον θη! ἄθνη πἰθάθρροὶθρὶ ἀπά πδοὶι 
σον ἀνία. ϑομαῖζο οὐδ ΟΡ ΓΟ 
Βι6 Πἰην ρΘμοθη ΨΌΡάΘη, 
ν8}]. 148. Ῥάνοη ἰδὲ ἴθ νι 19 
ἐξεστεμμένοι (κεκοσμημένοι, 
στέμματ᾽ ἔχοντες ἐν «χερσὶν ἀνὰ 
χλάδοις) ἃ αἀἷθο ἱχέται 56105. 
ἀρονιραροη, ψῖθ δὶ Ὑιρρ. Αθη. 
Ἵ, 154 γαπιῖς «Ῥαϊίασὶξδ υὖ- 
ἰα ϊ. 

4. ΥρΙ. 180. 
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«ς Ν Ὁ Ἁ 2 3 ’ ’ 

ἀγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέχνα, 
ἄλλων ἀχούειν, αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυϑα, 
ς “ , γΧω), ’ 

ὁ πᾶσι χλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. 
2 3 5 , , 4“ 2 ᾿ , ΒΡ ἀλλ᾽, ὦ γεραιξ, φράζ᾽, ἐπεὶ πρέπων ἕφυς 

10πρὸ τῶνδε φωνεῖν, τίνει τρόπῳ καϑέστατε, 
δείσαντες, ἢδ στέρξαντες; ὡς ϑέλοντος ἂν 

“- - κ- δὴ ὌΝ 

ἐμοῦ προςαρχεῖν πᾶν. δυςάλγητος γὰρ ἂν 
εἴην, τοιάνδε μὴ κατοιχτείρων ἕδραν. 

0. Θεοά. ἔναρὶ ζαπἄοιϑιε πδὸ}} ἄθιῃ 
Αη]αᾶ55 46 νΟΙ βϑίπθηι Ραϊαβίθ νθῖ- 
586] θη ἱχκετεία, ϑοάδηηῃ. 80} 
ἄθιη ἀνππάθς ἀθν νοι" β8θίηθη Αὐρθῃ 
δ 5᾽οΙροπάθη Ομ" ἀπ 46" Ζι 56ὶ- 
ποθὴ Θἤροη ἀν προπάθη ΒΕ ρο οί 
ππὰ ΘΒ ΚΙάροι ἴῃ ἀθν απ 416 ΑΚΡο- 
ῬΟΙ 5. σοί οβθηθη δίδάι. Βοιάθϑ απ- 
ἴαϑδὶ ἅ, δῇ μεῖάθϑ δπίννοριου 46" 
Ῥγιθβίθ" 19 Ὁ Θά  τηὔββϑη 4. 5., 
Οὔ ννΟἾ [ὉΡ}611] 415 θ]0556. Βϑιμθῦ- 
Κυπρ Δηροκηῦρ Ὁ, 540 }}} 160} ἀοοῖ ἔγα- 
Βοηα φρο ποι θη νοΡ θη. 

1. ἄλλων, Ἀρροβίιίοη χὰ ἀγγέ-. 
λων, ὅθ ἄδθη ἀδρθηβὰϊζ σὰ αὖ- 
τός τι βοπιᾶγίδη : πἰομβ νοη Βο- 
ἴδθη, ἀϊο ἃἀπάρθρο δἰηά, δυΐννο}- 
Ο6. «ἰϑὸ Κοίηῃ Ὑρ}]α55 ἰδὲ, 48 516 
ΡῈ Π Οὐ ἴα] 5. θουο θη Κῦπηρη. 
Αηάθι5. Αἰ. 516. ΡΒ]. 38. 

8. ὁ -- καλούμενος, ἴο!, 
ΑἸ]Θὴ ἀθιν" ου]δυασομία δά. 
δοη 556 η, νρ[]. 40. 1201. 1380. 
1524 Η΄. Οοά. βρυίονυ ἀϊθ56. Ὑγογίθ 
ΪΟΠΌ ἴπ δἰοίσζθη 5.61} 566 }}} ---- 
ΟΡ ΠΠΘΥ. ΘΙ" ἄοθο! πὰ" ἃἂη ἀϊθ 41]1|66- 
τηϑῖπο ΜοϊκΚϑϑιιηο ---, βομάθγηῃ ἰπ 
ἐἰοΐριη Μ|ιὶοΙ}} [ἂρ ἀϊο [οἰ ἄθη 
ΠΟ Θη5. ἀπᾷ ἴῃ 161} Βοννιβϑίς- 
βοίη, ΨΙ6 9'ῬΟ55 46" ΑΜδίαπά 56] 
ΖΝ ΒΘ 6 ἢ. 5616} ΘΟρΡΘϑθποη Ηθριν- 
πο Κοὶῦ ἀπά ἄθπι, ννᾶβ δ ἴῃ ἀδγ 
Νοιῖῖ σὰ ἰπὰπ νουῦδο. ΥΪΘ. 65 
0" [ἅν ἀϊθ ἱκέται οἷη Τγοβὶ δοίη 
Τ1155, 455 46 βϑίδιονι Εἰ ἀγϑι 56 108. 
510} 1 ΘΙ ΠΏ Π]ηϊ, 50 ἰδὲ 65 [ἂν ἀδη 
ΖΒ οΠ Δ 6} οἷ Ζιξ ὑΡᾶρ 5 ἢ 6 1 ΙΡΟΏΪΘ, 
ἀ4855 Θά. βογδάθ ἃπὶ ΝΥ οπάθριυηκιθ 
βϑῖηθ" χλεινότης δ ἀϊθϑα δι ἱηποΡῖ, 

96{- Ο64. Ἰορὶ αἴ6 ΚΝ. 2 δ] οπηοὶ- 
Π6}" ΒΘ Πα] θη Ερᾶρο 16 χὺ ἄθιη Ὑγονί- 
[ΠΡΟΡ ἀν ἱκέται ὈΘϑΕ πη ἴ6 γῸ: 
οάθ, ἴῃ ΘΒ ΟΡ δὲ πδθι 
1 ΘΟ ἢ ΠΙΘΙ πΙΘ 6 ΓΡ56]}88 - 
56η, ἴῃ Απρϑδί ροϑβοιίζι ἄν 
νερθιιβ νοΐ ἴπ861}1 μεοιτοῖς 
ἤθη, (646) ἀθβου ζουξδὶ, 4855 
16} Βονοῖ βοῖη ψορΡάο, ΑἸ- 
165. ζΖὰ" ἀνθμᾶ !ο δυΐζΖαθ!ο- 
ἴθ. θὸῦ ανιπᾷ οἶπον ἱχετεία Κᾶπη 
οἷπ ἀορρθίιοι" βδοῖπ, θηΐννθάθν ΑΒ- 
ΜΘ ἀνομοθηάον (ἀοία!" οὔθ Εν- 
τοιϊαηρ᾽ 8115 500 Οἱ προ. ἴδηι ἴ]η- 
ΒΙῦοκ: ἀάπον νιν τένε τρόπῳ 
(πῶς διακείμενοι) ἄγοι ἀϊθ ὁρ- 
ὀχ . βοὴ ῬΑΡοἷρῖα σθηδαθν θ6- 
σγᾶἄηζι, ν8ὶ]. Ρ]αίΐο Ῥιδθά. 59. 
οὕτω διακείμεθα, ποτὲ μὲν γε- 
λῶντες ἐνίοτε δὲ δακρύοντες, 
ν8]. Κνυᾶρου αν. 59, 1. Α. 1. διίδιι 
465 45 ἀδρϑηβϑαὶζ σὰ δείσαντες 
δρυνναρίοίθη ἤδη παϑόντες οἂ. ἄνα- 
τλάντες 1 Ο64. ἄδη τ] ἀθρη Αἰι5- 
ἄγυοκ στέρξαντες, 4ἅ.}ν. ἢ ἃ 6ἢ!- 
ἄθι 1 ΘΌΘΝ ἱπ οἷα {{πρ]ὕοκ, 
ἀα5. δὰ "οι γοθη, ἢ Γἄδθπ 

556η, νν»ῖ6 δ5. ἄθπι θηβομθη 
ἷΖυκοιππιί. 8]. 0. (. 5809 στέρξον, 
»θ»{6ε». ΨΝουκοηπαπρ ἄϊθβον Β6- 
ἀδαϊσπρ αὶ ἀϊθ ἐπόνιοντθ Αθηάθ- 
γὰρ; στέξαντες 50Π0η ἴπ ῬΑΓ5. Δ. 
ΒΟΡΟΡΡ ΘΓ θη. 

18. θοπη ἴθ ὐὔϑ8ϊ6 78 
Βανι μου ζὶρ βθῖη, πη Ἰ6ἢ 
εοἶπο β891.Ὡπε ἱχετεία (ἀϊε 
μα υοάδνδιρε Κίμάορ. ἀπὰ αγεῖβο 
ΔΏΡ65161}}) ἰο μὶ 6 1ῃ ᾿]ο άεπ 

501} 16. διαιι μὴ οὐ κατοιχτείρω»ν; 
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ἸΕΡΕΥΣ. 

ἀλλ᾽, ὦ κρατύνων Οἰδίπους χώρας ἐμῆς, 
ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προςήμεϑα 
βωμοῖσι τοῖς σοῖς" οἱ μὲν οὐδέπω ᾿μαχρὰν 

πτέσϑαι σϑένοντες, οἱ δὲ σὺν γήραι βαρεῖς 
« - Ψ Ν Ἁ ,, ες 2 2 ’ 

ἱερῆς, ἐγὼ μὲν Ζηνὸς, οἵδε δ᾽ ἡϑέων 
λεχτοί" τὸ δ᾽ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον 

᾿ 

Ἰὰθ6 ἴον τὶ Ρὰγ. ἃ τὰ ἃπάρνῃ 
δαΐοη Οπ6]|6π με ἡ χατ. ΒΌΒΟΠΡΙ6- 
"θη. θόπη 80 Ὑγ ΘΠ]: δόβαρι ννθράθη 
Καπη δυςάλγητος ὧν εἴην, εἰ μὴ 
οὐ κατοικχτείροιμι, 50. ὙνΘη15. μὴ 
οὐ κατοιχτείρων, ν8}. ἀϊδ ρᾷπ2 
ἅμ] 1οἢ6. 5.16116 10 [. ὉΠ Ο 18 Π 
4ἃ5 ὑἰον --- ν8}]. χὰ 220 --- ΡΡῚΡ 
νὸη ΑΒΘ ΡΟ Γη. δοβοίζίθ μὴ οὐ 

ΟἾΘὺ ἀδηποοῖι νου οἴ θη, 50 τη 5516 
τ8η ἀππθμιηθη, οὔ 561 16] 6] 10} ἀον 
ἄσββορη (ΡΟ  αἰϊοη. Πά]06 Ζὰ (6. 
ἴη δυςάλγητος, --αἰ οὐκ εὐάλγητος, 
Ἰοροπάθη Νοραίίοη "οι [6ι.) 

14--57. 6" Ρυϊθϑίθ", ζΖαυηδοβιδί 
15 416 ουβίθ, 19 {ΠἰὉ 416 φζυνϑῖῖο ΕΛ ἂρο 
465 Οοάϊριιβ. θϑδηϊννου θη, ον κΙαᾶνι, 
δογδίθ 416 465 ϑδοίιαίΖοσ ἃ1 πιοὶ- 
βίθοη Βοάαν ρθη. βοίθη νου Γαιιθη5- 
Ψ0Ὸ]1 σὰ Θοάϊρυβ᾽ Ἠδαβα!ἄγοη 5 62ο- 
δθη, ννᾶϊμνοπα ἀἰθ ἀρτγῖρο Βονόϊκο- 
γαηρ (νρ]. 182 ἢ.) Βιιρἄπρο η80}] 
δηάοροη ΠΟΙΠρΙ ἄπιουα. δηρ65.6}}} 
[}06. 

16. [χὰ δρᾷς μὲν ἡ μᾶς τυῖιι 
(ἰπάθιη ἀν ῬΡΊοβίο τὰ δίηηθ [αι : 
οΥἔαθσο 61} δὴ νοη ἄθη {Π)ν1- 
568) ἀδἃ5 Νουθπι θη. 50. πα 110} 
νογᾶπ, Ψία 19 τὸ δ᾽ ἄλλο φῦ- 
λον ἄθη πηι 61} 81 ν ΟΥ̓] ΘΙ ΘΘπᾶπη- 
ἴθη ΠΟΙ ΠΟ πιο. ἄοι ἱχεσεία σι 
Οοάϊρυ᾽ ῬαΠ] 80 ΕἸ] 50150} δηίρο- 
σοηροϑί }Π0 158: Αδἤη] τοῖο {ΠπππκΚο}}- 
Ῥαηρθι ἴῃ ἄδθη ΕἸϊοάθνρη ἀθν ἀδροη- 
ϑαϊΖο οἵ 61 Ηοιπον, νρ]. 1]. 1,20. 
99. τοθθς 0 1:61. 990.. 1: 140. 
Ὁπἴοηὰ 320 ἔ. 

- 1θ. ον Τοὴ [ἅΠπᾶυΐ τοῖς σοῖς. 
βοροπῦθον 20 [0 ἀγοραῖσε, ἀ. ". 
ἃη ἄδπη ἴῃ ὑπα νοῦν Οδάϊριιθ᾽ Ραᾳ]]αϑὶ 

ΒΌΡΒΟΙΙ]65. ΠΠ. 

ΡῬοπηαἰϊοίθη ΑἸιᾶροπ ἀπά ΒΙΠάΘΡ ἀν 
ϑεοὶ προστατήριοι, νῸΓ Δ]Π1|6ὸη (65 
Ζθιι5 ἹῬρχεῖος, Αρο]ίοη ᾿ἡγυιεύς 
(919 [.), ἄδηηῃ ψνὸ}} ἀδὺ Αὐ θι 5 
(Α 6βοῖι. ϑδϑρι. 449) ππὰ ἀν Ρᾷ|1ἃ5 
(Αι. 1189 1), ἀδνΡ Ηαυρίφοιϊον Τιο- 
"θη8, 159 ἢ 181 ΗΠ 

11. Ὁϊο Μοίδριθι" θόγαϊ δα Ετ- 
νυ οἰ θη ἀἄ65. "61 ἄθη ΤΡΔΡΊΚΟΓΗ 
(Επτν. Ηθρακὶ. 10. Απάᾶν. 441) ἂβλ1]:- 
θη (ὀΡνδαοῖ5 νοὸὰ ψχεοσσοΐί, 
Ὑ α ἢ ἐδ 1 ΠΙΡΡ ὅπ ΟΝ ὙΠ] 
νέα τροφή πίοι! ὁμηθ Εἰΐηνν- 
Καπρ δα  ἀϊ ΥὯ}} 465 ΑὐϑάριοΚ5 
δόνΌ5θη. -- σὺν γήραι βαρεῖς, 
συνόντες γήραι (ι 0. 6. 1) καὶ βα- 
ρυνόμενοι αὐτῷ, ν“ῖο Ὁ. (. 1052 
σὺν νόσοις χε τς, Υ51. ΡΠ: 

155 1Ἐ. Ζ2θῦ: 1017. πΐθη 112. 
ΑΘ Ή]1ΟΙι νὴ γα ἀϊάα οπῆι 
υδϑϑδίο β',αῦυ ἃ 5. 

18. 16 νου βδι] προ ΒΟΒΙΊΘΙ 815 
Καάροη, ουθϑθπθη Φπηρ]]ηρθη ππηά 
Π001}}}6} ἃ] λθη ΒΡ Ί βίο, νν 16 ΠΟΙ ΘΙ" 
ΠΠ.-.9, 515 οἴπδα ἀπη!οιθη [Θ᾽ ΡΠ ἢ ἢ 
Ζὰρ χιι ΜοΙθᾶριοθ, ἀοΡ. 510) χὺγ- 
πϑηᾷ Ψ ΟΠ ᾿Καιηρίο Δαν ΚΠ 16], δυ- 
νγᾶμηι: τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 
Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ ϑεῶν ἱε- 
ρθρῆας ἀρίστους. ᾿Ἐξελθϑεῖν καὶ 
ἀμῦναι. (δόμου ἄἀἄάγυηὶ ἰδὲ Βοηΐ- 
ΙοΥ5 ἱερεὺς ἐγὼ μὲν Ζηνός δῦ Ζι- 
νν  Ι56η.) --- ΑὉ ἐγὼ μὲν Ζηνός 
(Ζεὺς ᾿“γοραῖος ἴῃ ΤΠ ΙΟΘΘη θεῖ Ρᾶιβ. 
9.90; δ) δῦσα ὀΡρβάηζθη οἱ δὲ ἀλ- 
λων ϑεῶν. ϑίαι! οἵδε τ᾽ ηἡϑέων 
τη55816. ἄοι [6 6 ΘΙ 5 Ππηηρ; νν6- 
δθπ ἃὰ5 βιιίοι Ο6}16 οἵδε δ᾽ ἡ- 
ϑέων φΟΒΟΒ ΜΘ θθη. νουάρη. 

9 
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τ φραγοραῖσι ϑαχεῖ, πιρός τε Παλλάδος διπλοῖς 
ναοῖς, ἔτ᾿ Ἰσμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ. 

γ - » 

γόλις γάρ, ὥςπερ χαυτὸς εἰςορᾷς, ἄἅγαν 
᾽ γ 

ἤδη σαλεύει χαναχοιφίσαι χάρα 
.- ΒΡ, ΔΘ) 2 «! , "2 

βυϑῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα τὲ φοινίου σάλου, 
; ᾿ ᾿ τ ᾿] ’ { ,ὔ 

ο5 φϑίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγχάρττοις χϑονός, 
η 2 2 Ψ ᾽ , , 

φϑίνουσα ὃ ἀγέλαις βουνόμοις, τόχοισιί τὲ 

0. Αι ἄδη νου ϑομβί οάθη θη 
Μᾶνκιθπ ἀθνὺ διὰ αἰ (ἀοΡ η θἰπθη 
Ῥδυβδηϊὰβ ἃὰ} ἀθν Καάδηηοῖα Κοηηίὶ, 
δἴηθη ἃηάθγη Χοποόρθοι ΗΕ]]. ὅ, 2, 29 
ἢ (ἀοροηϑαϊζ χὰ" Καάιηοῖὰ ουννἅηϊ, 
ὙΥΘΙΟΠΘΓ ἤδὸῖ 10] ἴῃ ἀδΡ πηΐογῃ 
δίασι. πολ ϑιΠ0} νοι ἀν ΒΡ 1Δρ), 
ἂπ ΨΘΙΟΠΘη. ἀΐο ϑεοὶ ἀγοραῖοι, 
Ζδθιι5, ἤδσδγηθβ, Αἰῆθηθ, Αγίθιμβ 
([61) ΑΙτᾶτο οὐδν Τόμρ6] Παϊίθη : 
Διϑϑογάθ ἃπ ἄθη μμεοϊάδθη 
ΤΡ ΘΙ ἀθν ΡΔΠ1ἃ5 ἀπά ἃϊῃ 
5 η 1] 0η, ὙὙ16 65 Βιυοἢ ν ὯΓ, 
510} ἴῃ ἀον ΝΌΓ ἂη 8116 πολισσοῦ- 
χοι ϑεοί, πεδιονόμοι τε (16 Ραᾳ!Ι- 
Ιὰ5 ππὰ Αρο]]0η) χἀγορᾶς ἐπίσκχο- 
ποῦ Δθβοῖ. δορῖ. 259 χὰ ννοπάθη. 
ἢ) Ῥα]Π|ἃ5 πηΐδι" ἸΏ ΡΘΡ ΒΟ ΔΙ 6 ἢ 
ἴῃ τππά τἀπὶ ΤΠ θη νογθινρὶ ννυγαθ, 
νν16 Ὄγχα, Ἰσμηνία, Ζωστηρία, 

Καύμεία, ᾿Ἱλαλχομενεία, 50 51η6 
416. Β1ῸΡ βοιηοϊηΐθη Τ᾽ 6} 6] πο] Ζὰ 
ὀδτοις ϑποῦν: 4. οἷπθ ἰδὲ ννῸ}}} 46. 
ἢ δάρθη ἄθν Κδάμηθῖα 410} ἅμ 
Οηκἄϊβομοη ΤῸ νοὴ Καύηος 61- 
βᾶυϊο ἀον" Ὄγκα, 650}. ὅθρι. 488. 
Ῥᾶυ5. 9, 12, 3. οάθη Αἰ θποι" 06. 
πιιϑϑίθη ἀϊθ διπλοῖ ναοί ἂμ. 56 ]πθ 
Βιυρρρῦμη (Ἰ]ολιάς ἀπά ΡᾶΡ 6 Π05) 
ΘΡΙΠΠΘ ἢ, ἀ16. 46} ρα ΡΙΟ Ι56 116. Ὁ 10}}- 
61 Δ Οἢ Π1ΘΙ 5] ΟΙΠ ΙΘἢ νἀ Π5.06}}, 
ν8}]. 159. χὰ ΡΙΗ]. 134. Π)ὰ5 Ἰσμή- 
γιον, ἀλαϑὴς μαντίων ϑῶχος Ρ[πά. 

Ῥγιμ. 11, 2, νγο Επρυ οι δ η116. σ6- 
θι ννᾶγ, ννῖθ ἴῃ ΟἸγπηιρία, Ηογοά. 
8,134, Δηϊ. 1005 [(, ἃ» Δ556ΡΙᾺ]} 
ἀ65 Ηοιπο]οϊβοιθη ἼΠογο5. ϑόρθο- 
ΚΙ65 γονίθη Ζ Γ[Ὁ]66 ἀδοῃ 6. ̓ ηδη 
ἄθη μάντις ᾿βιηθηο8 ἱπ ἀἴδϑοηι Ηοὶ- 
᾿ριμ αι: ἀ65 ΑρΟ]]οη θΘρΡ  η, τ ἃ - 

“" 

ῬῈπα ἀ6Ρ ϑοηῃϑίίροη ϑᾶρθ π80}} ἀἷδ 
Βοηθπηιηρ 465 ΕἸ 5565 56 ΠῸ5 νΟἢ 
ἄδην ὅόμη 465 Αρο!]οη ἀπά ἀον Μο- 
116 οἄδν ἀ65 Ατηρ] οι πἀπηὰ ἀθν ΝΊΟΡΘ 
ΔΡρϑ]οῖίοῦ ψιρά. (Κῦπηϊθ σποῦός 
ψομ ΑἸτὰΡ 6 (πυρά) νογβιαηάθη ννοῦ- 
ἄθη, 50 Κἄμιθ ἀθν "δὶ Ρᾶι5. 9, 11, ὅ 
δρνν ἅμη! βωμὸς ᾿“πόλλωνος Σπο- 
δίου πὰ ϑδιαίίοη, νὸ μαντιχὴ ἀπὸ 
χληδόνων 5ιαι{π4. ΑἸ]ΟΙη ἀλθοὶ 
ννᾶγο Ἰσμηνοῦ Ἀ]ΟΙ χὰ Θυ Κ] ἄρῃ.) 

28. Π1᾽Ά6 διδάῦῃ. νυἱγὰ να οἷη 16- 
"εηάθβ δβδθη δβοάδοινυ, ἀὰ5 νοθη 
δἰ." ΘΒ οἢνν τ ηΡ᾽ (φ οένεος 
σάλος νθβθη, 465. Δ}}Ὁ τ τ ξεν. 
"6 5) ππρΡ ἢ 556 ἀμ ρον αι ποὲ 
νυν. ἤημον 40. 50 ἢ. ἀϊδϑοβ Βα 
Ζὰ ἀτιηᾷθ Π6ρῖ. Υρ]. 1174. 

2ὅ. Π)ὰ5 ᾿,πά 50} ἢ Δ]|16η 56]- 
Π6η [ΟΡ ΘηΒ 6 θη. ἃ}, ἰηάθι ἀἰ6 
Εγάομμθ νογάουθθη ἀπ ἀϊ6 ΠθοΥ- 
θη [ἍΠΠ}ὸὴ ἀπ ἀϊ6 ὙΘΙΡο ρἂν 
πἴο}} οὐδ ἸΘΡΘηϑυη!ἅ ρ6. ΚΙπΟΡ 
βΒορᾶγρθη, ν6]. 171. 2584. 210 ἢ [ὴ 
ἀϊοϑθὴ ἀνοιίδοι θα [,οΙἄθη ἃπδδοσί 
510} ΤΡ ΘΙ] 5515 461" ζοῦν ἀ6ι αδι- 
[6 0: 80 Π8Ο]! ΡΠ ΟΒΠ μαι ὙΊΙ. Αρ0]]. 
ῥ-:-51, 91 τ) γὴν αὺ συνεχώρει (ἄθη 
Μόράθιη ἀ65 Κδη]65) ἵστασθαι" τήν 
τε γὰρ σποράν, ἣν ἐς αὐτὴν ἐποι- 
οὔντο, πρὶν ἐς χάλυκα ἥκειν, 
ἔφϑειρε, τούς τε τῶν γυναι- 
κῶν τόκους ἀτελεῖς ἐποίει 
καὶ τὰς ἀγέλας πονήρως ἔβοσκεν. 
θ). 461" οἵι 61 ὙΥ ἄπβδοιθη πηὰ Ὑογ- 
νν ἀπϑομαηροη 41656106 ΒΌΡΏΙ6], νΙδ 
Ποροά. 8, θδ (ν 8}. 6, 139) ταῦτα μὲν 
ποιεῦσι, ὑμῖν γῆ ΤῈ καρπὸν ἐκφέ- 
θοι χαὶ γυναῖχές τε καὶ ποῖμναι 
τίχτοιεν. 
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7 , σουδες ἐς 7 2 ς ᾿ { Ἀ 

αγόνοις γυναικῶν" ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς 
,ὔ 2 , Ν 2 ’ 

σχήινας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχϑιστος, πτόλιν, 
ς 2 [τ᾿ -- - - ,ὕ ν}) 

ὑφ οὗ χενοῖται δῶμα ΙΚαδμεῖον, μέλας ὃ 

“Αιϊιδης στεναγμοῖς χαὶ γόοις πλουτίζεται. κ 

ϑεοῖσι μέν νυν οὐχ ἰσοὐύμεγνόν σ᾽ ἐγώ, 
οὐδ᾽ οἵδε παῖδες, ἑζόμεσϑ'᾽ ἐφέστιοι, 
ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἕν τε συμφοραῖς βίου 
χρίνοντες ἔν τε δαιμόνων συναλλαγαῖς" 
ει χρυ » Ξ “ , 
ὃς γ᾽ ἐξέλυσας, ἀστυ Καδμεῖον μολών, 

σ᾽ ἴω -" Ἀ Ἁ 

σχληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν πιαρείχομιεν, 
ἢ Ἐδῶ, Ὁ. μοὶ λχς δ 1 νν, 13} ᾿ , 

γαὶ ταῦϑ ὑφ ἡμῶν οὐδὲν ' ἐξειδὼς πλέον, 
γ). 49 - οὐδ᾽ ἐχδιδαχϑείς" ἀλλὰ προςϑήχῃ ϑεοῦ 

21. 16 Ῥοβι ἰδί δοίη ϑεός, ννὶθ ΕἸ]. 
11 χρόνος εὐμαρὴς ϑεός, δ'κιοη. 
ΑἸοΡΡ. 6, 102 λιμὸς δυςμενὴς ϑεός, 
"δὶ ΡΙΜΠοχθηοβ γάμος λαμπρότατος 
ϑεός, ϑορ!ι. ΕἾ. 0602 ἡ φρόνησις 
ἁγαϑὴ ϑεὸς μέγας ἀπά ΑΙ1]65, ἠὰ8 
ἴῃ 56 1η61" ΑΙ Γ᾽ ΌΒ5Β πη4 χηδομιρ 
ὙΡΚοηα σοάδοιι νυἱὶρά. ΠΊΘβο ϑεός 
ἰοῖδδϑὲ πυρφόρος, ν 61] ον "ε- 
αἶνκι, 4455 αἰεὶ πυραὶ νεκύων καί- 
οντο ϑαμειαί 1]. 1,52. ΝΕ]. 190 ἢ 

28. ἐν-- σκήψας, Τιυο. 2, 47 
ἐγκατασχῆψαι. ΝΕ]. Ποι". ὕδνιι. 1, 
ὁ, θη αοίοςε οέπουας [6 ὃ 7" τὶ Ὧι 
{67,5 ποιεῖ: οο δ 0)"»5. Μιΐ 
ἐλαύνει, ἀρ ἐξαΐ, νρ]. Αἱ. 499. 
148. 

29. ὨῖΊ6 βάηζο διδάΐί Ποῖϑϑι δ ὦ - 
μα Καθϑμεῖον (Νὶὸ ἀἴ6 ΤΉ ΘΡΠΟΡ 

1 ᾿π59 6 58}, ἃ15 ἀἸΙ6 66 ν ἀν Καά- 
"6 ΊΒΟΠθη ΕΔΜ}1}16 Ρ6]16η) ἃ]5 οἴη 
Θ͵’ΌΒ5565 Ηδιιδ, ΟΡ ἢ ]}061" 461 δῶμα 
ἀθ5. ἴηι ἀδρθηϑαϊζο χὰ ἄθ πῦρ - 
φόρος ϑεός μέλας δοπαηπίθη 
ΠΔά65. θῸ Αὐβδάγιοκ πλουτί- 
ζεται 50ῃοῖηῃ ἂἃη Πλούτων δηζιι- 
5Ρ16]6η, νϑ]. Ζυ Τῦ. 

91. ἐἰσούμενον Πᾶπρι, ἃ} νοη 
χρίνοντες 84. ν ἀδάδηκο, 0 6- 
ἀϊρι5 ννοράθ πίοι. Θ᾽ 6. 
αοιιὸ βΙ6 1 ΠΡ 6 5.611, ἀϊθαὶ 
ΖΦ} ΡΠ ΘΤΟΡΊ ΒΟ Θη Ποθαηρ 465 ηΔ0}}- 
[ο]ἱροπάθη ἀν δρῶ» δὲ πρῶτον Β΄. 

ππὰ οΡΚΙᾶν! ΖαρΊθιο 485 Πηρονν ὁ πη- 
ἸΙῸΠ 6. οἶμον ἱχεζεία πὰ ἀδν ὙΥ ΟΠ παπρ; 
Θ΄η65 δΜίθη ΒΟ θη. 

94. συμφοραὶ βίου, βιωτι- 
χαὶ συντυχίαι 86}01.; δαιμόνων 
συναλλαγαί, ΔΒΒΟΓΡΟΓΡἀ θη} 10} 16 
δΟΙΟΚαηροη. ἀθι" ἀδίίον, ννῖθ ἀϊ6 
ΘρΡΠίηχ ἤρα Π 6", ἀ16 651} ῖ, νρ}]. 58. 

80. μολών, οννῸ}}} πίοιις θἱη- 
τ] ΤΉ ΟΡ πο, βοηάθυηῃ ξένος. Απ- 
ἀ6Γ5 990: 

80. σχληρὰ ἀοιυϑός Ἰεῖδδι ἀἴδ 
ΡΠ ηΧ, 061] 510 ἀὰ5. νοῦ ἄδθη Νυ- 
56η βΈ]οΡπ Ια ἈδιΠ561] (ἀρο]]οά. ὃ, 
ὅ, 8) ν ὶθ οἴη ΟΡ Κ6] νουιλρ, ἀἃ- 
ΠΡ 1380 ἡ ποικιλῳδός, 391 ἡ ῥα- 
ψῳδὸς κύων, νἘ]}. Εν. ΡΙοΘη. 1545. 
Οοαϊρυ5. Ροῦρθιι ΤΉ Θθθὴ. νοὴ ἄθηι 
ἀθν" ϑρ!ηχ βοΖα θη Φ Ί αϊ, νν 61} 
76η6. ὶ5 σὰν Πιὔϑαπο, 465 ἈΔΙΠ56]5 
᾿Π 6 δἴηθη ΤΠ ΘΔ ΠΘΙ" ΟΥΡΡ ΗΓ ππηὰ 
γ ΘΙ 50} ΠΡ, ὙΥ Θ55181}}0 516. Α ΘΒ ΘΠΎ 5 
δορὶ. 526 ὠμόσιτον, πόλεως ὄνει- 
δὸς ααα ἁρπαξάνδραν κῆρα πρθπηϊ. 

81. Οδάϊριιβ παΐϊθ νῸΡ ἀ6Γ [,ὅ- 
58 ν 66 νὸὰ ϑοίίθη ἄθν ΤΠ6- 
Ῥάπον ἄρον 416 ΑΡ' 465 Βδι[Π5615 
οἰννἂ5. δ Ιθρθη!] 1οΙ ΟΡ θη (ἐξε ι- 
δώς), νγ»ὰβ ἰὴ μᾶϊτ6 [ΟΡ ΘΓ ΟΣ 
561η Κῦηηθη, πο0}!}! παίϊθ. δη ἴΠππΠ 
ΔΌΘΙ ΟΠ. δυΐροκιᾶνι (ἐχ δεδα- 
χϑείς). ΜΞ]. 8398. 

98. Βεάθείβαιῃ μὴ} ἀ6ν ΡΥ βίοι 
2. Ἀ 



960. ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

λέγει γομίζξει ϑ᾽ ἥμιν ὀρϑῶσαι βίον" 
Δργῦν τ΄, ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου χάρα, 

ἱκετεύομέν σε πάντες οἵδε πρόστροποι, 
ἀλκήν τιν᾽ ἌΣ ἦμιν, εἴτε του ϑεῶν 

φήμην ἀχοὐύσαδξ, εἴτ᾽ ἀτι᾽ ἀνδρὸς οἶσϑά που᾿ 
ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι χαὶ τὰἂς ξυμφορὰς 

45 ζώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 
“ψΩ9 5 - 27 γ 
ι9ϑ., ὦ βροτῶν ἀριστ᾽, 

2 2 9, εὐλαβήϑηϑ'" 
ἀνόρϑωσον πόλιν, 

ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ 
σωτῆρα χλήζει τῆς πάρος προϑυμίας" 

ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνῴμεϑα : 
δρ στάντες τ᾽ 

Φ 2 ἈΝ Ν ’ ὡ χὰ 

ἐς ορϑὸν χαὶ τιδσόντες ὑὉστέρον, 

ἀλλ᾽ ἀσφαλείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρϑωσον πόλιν. 

ΟΓν ΟΣ, 4455 Θά ]ραδ᾽ ᾿δαμπς ἀπο]! 
ΘΟ ΠἸΙοθα ΒοΙβίαπα δαππροὴ 56], 
τνᾶμνοπά ἴῃ ἀθν" Τιαὺῖ Οθάϊρα5. οἴη 
ἐχϑροθαίμων ἰ5ι. 

90). Ἰ εἰ εἰ ο μμλύζ Εἴν τ εν, ᾿ΥΘῚ: 
0. (. 1904. 

40. ΝἘ!]. 8. Οἷϊ᾽ βιὰ καὶ νῦν 
οάον νῦν τε, ννο νυ" χαὶ χαὶ νῦν, 
τ ὦ ἀπ 6}} οὐχὶ, ον αῦίθα, μά θηὶ 
ἀδ5 δἰηἴδοπο νῦν δῖαν Κ θοίοιν νυ, 
ν9]. 421. ϑεοῦ φήμην ( (ν81. ΑἹ. 
998) ἀκούσας υπὰ ἀπ ἀ νὴ δὸς 
εἰδώς ὀΠΙΒΡ ΓΘ οἰ θη. ΟΠ  ἀΒ 0150} Ὑ,. 
91 ὑφ᾽ ἡμῶν υπὰ προςϑήκῃ ϑεοῦ. 
θ 16 φόμιο ΕΙμρ θυ; ν ἢ Δῖι0}} 
ΒΡ ΔΟΙΉ]οΙΙ ἀαΓῸ]ι φήμην ϑεοῦ 
ἀκούσας νῸΡ ἄδιι Ρίοββοη ἀπ᾽ 
ἀνδρός διββοΖϑίο]ποι. 

44. (θυγοι 'ΓΠαΐθη) ὑὸν ἅν - 
ἰθη Μἄππονπ οο! προ ὴ ΔῈ 0} 
ἅτ θοδίοπ 416 Εν ΓΟ1 66 11} 6} 
Ἐαύ 56} βὶ ὁ. ξυμφοραὶ 

τῶν βουλ.. ἀποβάσεις, ου θη - 

ἐμ5: ζώσας, νῖὶρο 4858, ἀάρορθη 
ΕΠ]. 1139 ϑανόντα, 0. (. 6011 ϑνή- 
σχει πίστις. 

40. βροτῶν ἄριστος {6 |βὶ, 
16 ἴθ} 01]055 ἀδϑ χράτος ἀ65 
Οο4. 40, βοπάθιπ ἃ βϑίηθ ἀρετή 
νοη ἄθη ΤΠ ΟΡ πΘΡη ΒΘ ΠΟΘ ιν ρα. 

41. δίαιν αὐ νῦν μέν φονδάο- 
χι ἀὰ5 (ἀδρθηθῃθ}} [Οροι σὰ 185- 

56η, ΚΙοιάοι ἄθν Ῥυιθϑίοῦ ἄθη ὅθ- 
ἀδηκθη ΘαρΠΘ 15 0150}} ἴῃ ἀ16. τ 14 6}}6 
Εόγ οἷπθα Υ ππβο 5. ἀθ5. ἀθροη- 
{Π6115: μηδαμῶς μέμρθμεσις Δόμη- 
Ποῖ Κα οἰ νὰ5. Δ6βοι. ΔΡ..126 ἀγρεῖ 
μέν, -- οἷον μή τις ἫΝ χνεςάσῃ. 

48. προμη ϑέας ἴῃ 56}! ἢ 
Βάσιθυθ. ἰδ ἴαϊβδοῃ. ἢ) 5 Κῦύπηρῃ 
465 Οϑάϊρι5. νογδιβδοίζθης τηδῃπὶ 
46" ῬΓΙοδίου πὰ σὰ τα ρον Β6-- 
Του Πρ Κοιῖ, ννῖθ 0} ἀϊο νυν ο- 
ἀθυιηρ 465 Οθάϊριι5. ἀᾶνδα πϊπαι5- 
Β6 10, 455 6 προϑύμως ΑΙ165 ρ6- 
Πλτὶ "}}6 ἀπὰ [ΘΡπΘι" ὑπ Δ 0116. 

49, [Ππἴοὲ 1291 ἀνέπνευσά τ᾽ ἐκ 
σέϑεν καὶ κατεκοίμησα τοὐμὸν δμ- 
μα. Αἰ ἄθιπ ὈΡΒΡΙ ΡΠ] οἰιθη. με- 
μνηοίμην φοηίδίθ! ἢ 0} θη ἰοηὶ- 
50 θη ο86ι2 μεμνεῴμην (6 χε- 
κτεῴ μη») 11. 25, 861; δι[{|56}} με- 
μνῴμην (ννὶθ χεκτῴμη») Χρη. Ονν. 
1, 6, 3. ΑὐδΡ. 1, 1, 5. (06 νοῦ ἅη- 
ἄδνη γνοΡΡοΖοροηθ ΟΠ] αποιῖν μεμνώ- 
μεϑα,, πὸ δίπαβϑ 05 ἡιθηνῦ- 

η ἶ5 56, ΜΙ ἊΟΡΒΙΡΘ, τνϑῖ} οἷπον 
θγοιαηρ ἅμπη]1ο! βομθηα, ἄθι ἔθ Πν- 
ὉΠ ΒΙΕ δ δὲ 465 Ρυϊθβίθυβ.) 

ὅ0 Ἧ νῈ]. γουβὰθ ΕἾ. 1,2 ὀρϑὴ 
μὲν ἧ γλῶσσ᾽ ἐστίν, ἀσφαλὴς 
δ᾽ ὃ νοῦς. Δηϊ. 102 τὰ μὲν δὴ 
πόλεος. ἀσφαλῶς ϑεοὺ Πολλῷ 
σάλῳ σείσαντες ὥρϑωσαν πάλιν. 
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γὔ Ἀ ᾿ Ν , 2 ᾿Ὶ , ’ 

[ορνιϑι γὰρ χαὶ τὴν τὸν αἰσίῳ τυχὴν ͵ 

παρέσχες ἡμῖν, χαὶ τανῦν ἴσος γενοῦ. 
ς ΒΩ 2 “ - «; ῳ 

ὡς, εἰχίερ ἄρξεις τῆςδε γῇς, ὡςττερ χρατεῖς, 
᾿ 2 » , ὌΝ - - 

ξὺν ἀνδράσιν χάλλιον ἢ χενῆς χρατεῖν. 
ς 2 , 2 2 ’ 2, - 

ὡς οὐδέν ἔστιν οὔτε στύργος οὔτε ναῦς 
ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοιχούντων ἔσω. 

Θ ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 
ΕῚ - 2 "ὔ 
ὦ παῖδες οἰχτροί, γνωτὰ χοὺχ ἀγνωτά μοι 

΄, Ἄν ὁ , 3 Χ ἘΑΑΎΡῚ ΟῚ τ 

σρροςηλϑεϑ' ἱμείροντες. δὺ γὰρ οἰδ΄᾽ ὅτι 
γοσεῖτε πάντες, χαὶ νοσοῦντες, ὡς ἐγὼ 

οὐχ ἔστιν ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ. 
ν - 7 

τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν᾽ ἔρχεται 
, 2 [φ λυνς γι ν Θ.. ΔΚ ς τον ΚἊΝ 

μόνον χαϑ' αὑτὸν, χουδέν ἀλλον" ἢ ὃ ἐμὴ 
ινυχὴ πόλιν τὲ χἀμὲ χαὶ σ᾽ ὁμοῦ στένει. 
[«᾿ 2 Ἄ «; 7 [χ ’ὔ Β] Ψ Ι 

ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ εὐδοντὰ μ΄ ἐξεγείρετε, 

52. ὄρνιϑι αἰσίῳ, αι δία 
αὖυΐ, οἷπο πὶ ΟΡ ΟΠ 50 6 56116- 
ἤθ ΡῈ ὙΥ ὁπάππρ᾽ : ἄ06}} 5ᾶρὶ Ηϊρρο- 
πὰχ δεξιῷ ἐρῳδιῷ τπὰ δεξιῇ σίττῃ 
ἐλθεῖν Ἐν. ὃ9 ι. ΠΧΙ Μεΐποι. ἴδ 
θη (ἀδἀδηκοηρᾶπρ διθροπάθη πὑπὰ 
ΔΈΟΙ ΒΡΓΔΟΒΠ ΟΝ Δα Δ] πάθη 6 γ86, 
Ἄγ 6 ]Ο 6. ἴον Οἰπρ ΚΙ μοῦ Π}}6, 
50 θίηθη. ἃἰ16 γαγιαιοη χὰ 98 [΄ 

5. ξὺν ἀνδράσιν, ἀνδρο- 
σπληϑέος, νἱο ἘΠ. 61] ῥῆμα σὺν 
χέρδει: ἸΝ ΘΙ; δα, ῬΙΗ1..20..ὄ Ὁ. .«(ὕἅΨ 
ὅ80. 
50. ΑἸοδοὶ Εν. 28 Ἄνδρες πόληος 

προσος ἀρεύϊοι. ΝΙΚΙα5 "οἱ ΤΊΝΚ. 
ἜΤΙ Ἄνόρες σόλις καὶ οὐ τείχη 

οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν χεναΐί. 
51. Ὑν ἀμνθπά ἀπ5 δηϊννθάθυ ἔρ η- 

μιϑιο ἀνδρῶν ὑπ τον ἀνδρῶν μὴ 
ξυνοιχούντων διοηΐροη νυᾶγαο, 
νυν ἅμ] ΟΡ ΠΟ ΚΙ 5. οἰπθη νΟΠδέδα; ἀἃ5 
ΤΡαυνρο ἀον Νονυδάπηρ νΘΡΒΙΠη]1- 
ὁμοηάθη Αυβάγποκ ἄσρο Ὑογθίη- 
ΠΤ θο14ον ΥΥ ὁπάπηρθα, δ᾽ οἴου] 
Ἰηᾶῃ ϑᾶρθηῃ Κᾶπη ἐρημωϑεῖσα τοῦ 
ὴ ξυνοικεῖν ἄνδρας ἐν αὐτῇ. ὙΒ8]. 
τ Αὐτ ΖΟ ῬΙΗ 91. Ὁ δη ἀὐδκι 
Κοη ἄμη! τοι Χοη. γν. 4, 4, ὅ οἴκου- 
μένη χώρα πολλοῦ ἄξιον χτῆμα, 

ἐρήμη, δ᾽ ἀνθρώπων οὖσα ἐρήμ 
χαὶ τῶν ἀγαϑῶν γίγνεται. 

ὅ8. ΑἸἸΟΝ ἴῃ ἀον ον 461 ἢδά6 
ΡΓᾶδι. 510} ἀϊὸ ᾿ρρθριποῖῦ ἀπὰ (61 
ΒΟΠΙΘΡΖ ἀθ5 Οράϊριι5. ἅἃϊ5. Νδο]- 
ἀγάοκϑνο!} 5αρὺ 6" ἴῃ ἨΟΙΠΘΡΊΒΟΙΘΙ 
Ἄγ 6ῖδ6 (νρ]. 1]. 9, ὃ. 0, 999. Ηρ5. 
ΤΠθορ. ὅ51 γνῶ ᾧ δ᾽ οὐδ᾽ ἠγνοίη σεν) 
γνωτὰ κοὺκ ἄγνωτά μοι, 
γΡ}. 1290. 

00. δία! αι νοσοῦντες ἀὰβ 
νΟ ΒΟ θη οὐ γνοσεῖτε ἐξ ἴσου 
ΓοΙρ θη σὰ ἰά58θπη, βιθίβονὶ Οϑάϊριβ 
5. ΑἸΙ550}} 16 5511 0} 6. 5θῖπθ5. ΟΠ 6 Γ- 
205 ἀπγοῖ οἷπθ Θη ΒρΡΡΘΟ ΘΠ 6 Γ6 
γγϑηάαηρ. 16 ΥΥογιθ θη! μα! θη Γι" 
ἄδθη Ζιβομδιον ἄθη ΝΟ θηβίηη, ἀὰ55 
Κοίηθι" νὴ ΑἸΪθπ 50 Κύδη Κα ψ 16 
Θοάϊριβ, ἃ. ". 50. ἔθη [Ππρ]ὔοΚθ 
Π8Π6. [6 6, νρ]. 1061, οὐδν Κρίπον 
ἴῃ ΘΙ ον Ὕγοῖθθ. νου βηἀοι 56], 
Ὁ (1008. 
64. ΕἸ ΘΟΚΙ65. ΡΠ6] Α656}). δορί. 290 

αὐτὴ σὺ δουλοῖς κἀμὲ καὶ σὲ καὶ 
πόλιν. ἴὰαν.. Ῥηοθη. 438 παῦσαι πό- 
νων μὲ καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 

θ5. ὕπνῳ εὔϑοντα, 50ΓΡ- 
105 ἰπ {ἰδέθη 50 ]ᾶ ῇ γν8Ρ- 
Β6ηκΚι, νῖθ φυγῇ φεύγειν, φόβῳ 

ϑὅ 

00 

θὅ 
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ἀλλ᾽ ἴστε πολλὰ μέν μις δαχρύσαντα δή, 
σχιολλὰς δ᾽ δδοὺς ἐλϑόντα φροντίδος πιλάνοις. 
ἣν δ᾽ εὖ σχοπῶν εὕρισχον ἴασιν μόνην, 

, Υ Ὁ ν ᾿ , 
ταύτην ἕπιραξα. παῖδα γὰρ ενοιχέως 

2 - : τὸ Κρέοντ᾽, ἐμαυτοῦ γαμβρόν, ἐς τὰ Πυϑιχὰ 
ἔπεμινα Φοίβου δώμαϑ'᾽, ὡς πύϑοιϑ᾽ ὃ τι 

“-- ὌΝ ’ - ,ὔ « , ,ὔ 

δρῶν ἢ" τί φωνῶν τήνδε ῥυσαίμην πόλιν 
καί μ᾽ ἤμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ 

- ,ὔ - 

λυπεῖ, τί πράσσει. τοῦ γὰρ εἰκότος πέρα 
ΒῚ - 

ἀπέστι τιλείω τοῦ καϑήχοντος χρόνου. 
ες » ὦ “δ᾽ -ι ) 

οταν ὃ ἐχῆται, τηνιχαὺτ 
3 Ν Ν 

δγὼ χαχὸς 
μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν δηλοῖ ϑεύός. 

ΙΕΡΕΥΣ. 
2 2 γ ν ’ 2 “ ε'! 2 2 , 

ἀλλ᾽ εἰς καλὸν σὺ τ εἴπας οἵδε τ΄ ἀρτίως 

Κρέοντα προςστείχοντα σημαίνουσί μοι. 

φοβεῖσθαι, παιδιᾷ παίζειν αι. ἃ. 
δε γ ΡΡΑ ΠΟ ΥΙ 5[δΙρ ΡΠ. γι. 944 
ϑυμοῦ δι᾿ ὀργῆς (1409 ὠ γονῇ 
γενναῖε). 16 Μδίδρμον 1 1].4,228 
ἕνϑ᾽ οὐχ ἂν βρίζοντα ἴδοις ᾿4γα- 
μέμνονα. 

08. σχοπῶν εὕρισκον, Ζ8 
ῬΠΙ. 282; ἴασιν πεν ΒοΖζὰρ δυΐ 
νοσεῖν 60. 

το. ὟΥ1ς θ03 Πυϑιὦ δ᾽ ἰὼν πεύ- 
ϑου τοῖν Βοχιρ δυΐ 416 Εἰγμιο]ο- 
ΒῖΘ νοῦ Πυϑώ, ννἂϊνοπά δον δ η- 
1ιοῖ ἀθν Νᾶπιθ νοῦ ἄθηι πύϑεσϑαι 
465 Ὠγδοι θη ΠΟΥ ΘΙ οῖιοῦ υνρά. Π6γ- 
Θ᾽] ΘΙ μ ἢ. 5 πη 6. Βοζῦρο ππά Απ- 
κΚιᾶηρο Ποῦ ἀν ΠΟΙ ΡΝ 12 πᾶ- 
τὰ θη Ποῖ οὶ ΕΠΡΘπηδιηθη, ν9}]. 90. 
919. 0. (Ὁ. 44. ΒΙ. 0. Α1.1121. Ταυ- 
ρθοπόλα -- ὥρμασεν ἐπὶ βοῦς. 
6008 ἀΐϊδηλος Αἰδας. Ἴγαο!. 120 ὃ 
πάντα χραίνων βασιλεὺς Κρο- 
νέϑας. ΑὍ561ν. ἔτα. 419 σεμνὸς 
προςίκτωρ ἐν τρόποις Ἰξέο- 

νος. ἨομοΣ Πρόϑοος ϑοὸς ἡγεμό- 
νεῦυεν, Ἴ" υχίος χάμε τεύχων τι. 5. Ὗν. 

12. ὅτι δρῶν ἢτί φωνῶν, 
ννἃ5 ἀρογπαιρι ἀηΐαηδοπά, 
ῬΆ1]. θ0ὅ πὰ 5οπϑδὶ οἱϊ ὧδ ἀπ ἘΠ ΟῊ 

ἴθ οὔτε ἔπος οὔτε ἔργον. ΨῈΕΙ. 
ΑΘΒ6Ι. Ργοπι. 619 Ὁ ὁ ([π80}105} 
ἕς τε Πυϑὼ κἀπὶ “ωϑώνης πυ- 
χνοὺς Θεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μά- 
ϑοι τί χρὴ Δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα 
δαίμοσιν πράσσειν φίλα. ---΄ἥστις 
ποΡθθη τές, ννῖὸ Εν. [0}ι. ΑΔἥὕὉ]. Τ02 
γένους δὲ ποίου χὠπόϑεν μα- 
ϑεῖν ϑέλω. 

15. Βα. ΟΡ. 1208 τοῦ γὰρ χρό- 
νου τὸ μῆκος αὐτὸ συντρέχει. 
ΑΘΒ6}). Αβάᾷμ. 107 ἀλχᾷ ξύμφυτος 
αἰών. 

Ἴ4.. τοῦ εἰχ. πέρει» δὴ 
΄σαηι οοπδοπέαπθιιη 67 αἴ 
δ: πιθα ορίπίοπο. Θδάϊριυϑ᾽ 
{{ῦ 6 τ} 510} ἴῃ ἀονΡ Πδυίαηρ, 

γ8]. 289. 

18. θδν Ρυϊθϑίθν, ἄθιι βϑβθῃ ἄθῃ 
ΟΠ] 55 ἀον Βοάθ ἀ65 Οφάϊριιβ 416 
ΟΠ ΡΟ. ϑομθηάθη Κηδθθη ΚΥΘΟΠ 5 
Πονδηπαι θη συροῆ ϑιθνι, πάθη, ἤη-᾿ 
ἀεὶ Ττγοσυ ἀπὰ Ηδ11] οἰππιαὶ ἴῃ Θε- 
ἀϊρυδ᾽ ΒεΡοιυ Πρ κοῖι, 465. ὅοι- 
165. ΒΟΙ͂ΘΉΙΘη. σὰ ΘΘΠΟΓΡΟΙΘπ, ἅπ- 
ἀθυουβθῖῖβ ἴῃ ἄθιὴ “Ἐνβοιεϊποι ἀ65 
Κνθοη. 
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πιο 

ὦναξ '“Ἄπολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ. γέ τῳ 
σωτῆρι βαίη, λαμπρὸς ὥςπερ ὄμματι. 

ἹΕΡΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰχάσαι μέν, ἡδύς" οὐ γὰρ ἂν χάρα 
πολυστεφὴς ὧδ᾽ εἶρτιε σταγκάρπου δάφνης. 

ΟὉΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τάχ᾽ εἰσόμεσθα" ξύμμετρος γὰρ ὡς χλύειν. 
ἄναξ, ἐμὸν χήδευμα, πιαῖ Ἰϊενοιχέως, 
τίν᾽ ἥμιν ἥχεις τοῦ ϑεοῦ φήμην φέρων; 

ΚΡΕΩΝ. 

ἐσϑλήν. λέγω γάρ, χαὲ τὰ δύςφορ᾽ εἰ τύχοι 
χατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελθόντα, ττἀντ᾽ ἂν εὐτυχεῖν. 

80. ἐν τύχῃ γέ τῳ, 
ἀοο ἢ ̓ Ρϑοπάν 6] ἢ 6 5] ἢ ὁΚ- 
ἸΙοθπ δΡΡΌΘΝΟ: γνρ]. ΑἹ. 853. 
0. 6. 500. Ριηά. ΟΙ]. 9,28 σύν τινι 
μοιριδίῳ παλάμᾳ. ΑΘβοι. (πο. 1836 
ἐλϑεῖν Ὀρέστην δεῦρο σὺν τύχῃ 
τινί. ὅϑορι. 414 πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη 
τόνδε, σὺν τύχῃ δέ. τῳ. 
δ9. οὐ γὰρ ἂν -- εἷρπε, εἰ 

μὴ ἡδὺς (ἀπ ἀπ οπΘ ἢ μι, νν6- 
δθη ἔγρο!ον ΒοΙ5ομΑ ) ἔβη. [μογ- 
Ῥϑουθοκυΐηζι φορθὴ ἀἷθ ἴῃ 4ϊ6 Ηοϊ- 
ταῦ, ν Ια. δὴ οἴποπὶ Θτα ΚοΙϑιίΖα 
δι οΚομ θη. Βοβο θα ουμα]! θη Πδί- 
ἴθη : Βαθιι5. ΡΙΟΓΟΡ οΡΖᾷμ! 1μἱν. 23, 
11.586 ἐπμδϑιέηι α ἐθηιρἰὲ (1)6(- 
»λιοῦ) αὐ δέδετεο;» δὐοιξ  δο- 
γ"»οπαΐίμς ἰαθοα οογόοπα οἵ 
Ὁ ΤΩΣ πα ἀξ 6 δ" 6 ἐλ 6ηι 
αἀτυΐϊη αηι ἤθοὶδεοί, ἰία 6070 - 
παίΐμ παυθήὴη αϑδϑοθη 462)6 
πθ6 ἀπίδ «ὩθροΉ 62,6 θαι 
σαηι ποηεαπι ρθη υθη 55 6ΐ. 
ν6]. Τνδοι. 117. Π)ὰ5 ἘριμΠθίοι 
παγκάρπου (ἀ6᾽ (ἀοημἶν νῖθ 
ἐπιστεφὴς ὕλης) σοῦ αὐ ἄθη Πνοῖ- 
᾿ρὸπ. ἀοΙρ] δοθῆ. [ΟΡ ΟΡ θαι, 
Ραγηπαβία, 1) οἰρμῖοα ἰατγ15, 
ψ ΘΙ  πδοῖ ΡΊ]Ιη. Ν. Η. 15, 80 5'οὴ 
ΔαΒΖ ΘΙ ποίο γα ἴηι ῖ5 ὃα οὐκ αἱ- 
6 6 υἱγταὴ γθογϑιι5. 

84. Οφοάϊρυβ γαϊῇ ἴῃ βϑίπου ἴπ- 

εἴ. Τα 6. ἀ165 ἀἄθπὶ ΚΡΘοη ἃϊι5 νυ ΘΓ 
Επιορηιιηρ Ζα, νρ]. 1110 [. 

8. 51.569. 
817. Κρϑοη δηΐννου θοῦ διιβυν θη, 

ὙΥ61] ΘΙ" νΟΡΒΙΟΠΓΡ᾽ ἄθη ΡΤ ΟἾΙ 461 
Οοάϊριι5 ἃΠΠ]6ῖη τα χα 6116 [τ ῥα ι}- 
581) δΔοΙιίοι, ἀδιμ Οοάϊριιδ οἷπθ. 50 
ΘΡμδίθ ὅδοιμθ [ἕν δῖοι. φυαϊθη ἀπά 
ἀον Βομα] ἀρ πο ἢς οὐνν ἃ 510} ἄγοι 
ΒΊΆΟΙν 46} δια δαἰζίθ θη Κῦππο. 
Εν ΘΡν Θ ἀθνῖ ΠΡ οιιθίη : ρα [6 Βοῖ- 
50 αἴ; ἀθ πα ΘΙ ν 5 1 ΘΠ 6 6, 
θη ἅπῸ} ἀἄδὰ5 ΒΟΒΟΒ ΘΡ]1- 
οἰ 6. (ἀϊθ6. μ᾿ ]55|10}6 ππᾶ π80}} 50 
Ιδηρον ζ6ι0 50 νν Ζὰ ον Ρ Κ5[6]- 
Ππροηάθ ΓΟ βομαπρ; 465 ΜΟΓΡἀ615) 
2 δα ΚΙ οι πάο ροάοι- 
ἢ ὁ ἣν “5. ὁ} 6} 8 5 58: ἢ “ἀν 
ΡΥ ἀπ 4116 Υορὸ οἱ ἢ 
ΒΙὰ ΟΚΙΙ ΘΠ ΘΙ 151. θόπη ΑΡΟ] θα 
ταν ποὺ 14 ἄθη ΤΠθθαπθρη. πἴολὶ 
56 ΘΓ. Βιι556. θἀ61 Ορ[ο Ζὰ. ῶν 
ΑπκΙαηρ τύχοι υπά εὐτυχεῖν 
50}} ἀο Νουρίοράθ βρᾶηπθη. (λπ- 
ἄθΡο φόγενοϊ αι παΐπ οι" Θἰμ [δον ἡμᾶς 
οἄον τὴν πόλιν τὰ πάντα εὐτυχεῖν, 
Απάθρο ποίπηθη πάντα ἃ]5 ϑυ)7]θοῖ, 
455 ΑΙ]65 βραῖ 561η ψιρά, 
γν8]. Αἱ. 208. 16 ρον δμη]οιθ [ἡ- 
τ ΡΡυπουίοη Πἰμ ον ϑύςφρορ᾽ ϑὶ [4]50}}, 
ἀὰ δύςφορα ΠΙΟΠν τη εὐτυχεῖν νοΥ- 
θυπάθη ννοράθη ἀδν.) 

80 

8ῦ 
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ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἔστιν δὲ ποῖον τοῦὔτιος; οὔτε γὰρ ϑρασύς, 
90 οὔτ᾽ οὖν προδείσας εἰμιὶὶ τῷ γε νῦν λόγῳ. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
εἰ τῶνδε χρήζεις πλησιαζόντων χλύειν, 
ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε. χαὶ στείχειν ἔσω. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἐς πάντας αὔδα. τῶνδε γὰρ τιλέον φέρω 
τὸ πένϑος, ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. 

ΚΡΈΩΝ. 

95 λέγοιμ᾽ ἂν οἵ ἤχουσα τοῦ ϑεοῦ πάρα. 
ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ 
μίασμα χώρας, ὡς τεϑραμμένον χϑονὶ Ἶ 
ἐν τῇδ᾽, ἐλαύνειν, μηδ᾽ ἀνήχεστον τρέφειν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

σοίῳ χαϑαρμῷ; τίς ὃ τρόπος τῆς ξυμφορᾶ 
ΚΡΕΩΝ. 

100 ἀνδρηλατοῦντας, ἢ φόνῳ φόνον ττάλιν 
τ Ξ 

λύοντας, ὡς τόδ᾽ αἷμα χειμάζον τιόλιν. 

92. διαῖϊ εἴτε μὴ χρήζεις, ἕτοι- 
μος (εἰμὴ) στείχειν ἔσω νὶρά ἀαϑ 
φννοῖτο ΟἸΙοά ΒΘ] ΘΟ. ἂη ἕτοιμος εἰ- 
σιεῖν ΔΗΡΘΒΟΙ]Ο556Πη. θοΡνδὸ [Ἀ]56Ι 
στείχων. 

93, Οοάϊρι5 ἀνῖηρὶ ἴᾳ 16} [ΓΘ 
Ἐϊνβουρσο [ἀπ 416 ονγοῖῦπον Τ|- 
θδη5, ΨΟΙ ἀθηθη βϑῖη β 65 (ἀθνν]85- 
565. πΙΟἢ 5. ΡΘΠ ΘΙ. Πα] ΓΘ Ὑν}}}, δα 
5ΟΓΟΡῚΙ ἰδ ΟΠ ΘΠ 6 ΜΠ Παρ. ν ὁν- 
θῖμ46 τὸ τῶνδε πένϑος πλέον φέρω 
(» {π|η"15. ἤαείο, 9501) ἢ χαὶ (υ ὁ ἢ 
τὸ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι πένϑος, 

8415 Β6]|ρ 5. ἄθη Και πὴ θ ἃ} 61" 
θη οἰβρθποβ ΠΡ 6 η, [Ἑ]15 
10} ἀὰ5. ἀν δη 5θίΖθι η 5516. 

90θ. ἐμφανῶς (1060 σαφῶς), 
νυ άμγοη ϑοηβὶ οἵ! ἀἴ6 ΟΥγάκοὶ δύς- 
χρίταὰ ἀπά λοξά, νρ]. 241 παπᾶ "ε- 
Β0ΠΘΙ5 Α650}). Ῥρομι. 6064 Π[{ ΘρνΊο 
Κνοοῦ πίομῦ β]οῖο δι πη!. ν ΟἹ 
Μονάθ (685 Εαϊρν 50. αἱ 4ἃ5 561- 

" 

ἤθη αγιμα Π]05 ἴῃ ἀθι ἀπροῖ Εἰ ὰ- 
ϑθ6 πη Αηἰννορθη θ6]θθίογθη (ἀθ- 
51] πη; (ον ΕΧρΟΒΠΠΙοΝ. 

98. ἀνήκεστον, ΜΙ ΡΙαῖο θρ. 
2, 064 εἴ τι ἀδίκημα γέγονεν, 
ἀκεῖται μεϑ' ἑορτῶν. 

99. ΕἸΡΟΠΙ 16 65 ὕστερον πρό- 
τερον, "“(ὰ “Θοαϊραθ. Ζυμπδοιδι. ἃ 
μίασμα ἐλαύνειν Δη Κη ΠῚ. 

100. Δα ποίῳ χαϑαρμῷ 
(ἄνωγεν ἡ μᾶς ἐλαύνει») δΔηϊννοῦ οὶ 
ἀνϑδρηλατοῦντας ἢ φ. φ. λύοντας, 
αυΐ τίς ὃ τρ. τῆς ξυμ φ. (ν 61- 
δρδε σὰς ΑΥΡῚῈ ΤΒὲ ἀ ἃ 5 ΜΙ15586- 
ΟἹ} ὁ Κ7) ἀαροβοη ὡς τόδ᾽ αἷμα 
Ὀ αν ὐϑὰ (νΕ]. 23) πόλιν. 

101. τσ ον 45. νοΐ ἀοἰία ρὸ- 
Ἰηθιηΐθ, ννὶθ ἃτι5 θη (ἀδϑαρίθη Ζὶὶ 
Θημθ θη. νᾶ. ΖΌρΡΊΘΙΟΝ Κοπηῖθ 
061" νὸη ἄδθη Ζιβοβᾶπορη τό δ᾽ 
αἷμα διῇ Οοὰ., ἄθη ὅ0]η (65 
[μαἴο5, δοάθιίοι ννουάθη, ὑν 16. ἃ00]}} 



ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 41 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην; 
ΚΡΕΩΝ. 

ἦν ἧμιν, ὦναξ, “ἀϊός ποϑ᾽ ἡγεμὼν 
γῆς τῆςδε, πρὶν σὲ τήνδ᾽ ἀπευϑύνειν πόλιν. 

ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. 
ἔξοιδ᾽ ἀχούων" οὐ γὰρ εἰςεῖδόν γὲ πω. 

ΚΡΕΩΝ. 

τούτου ϑανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς 
τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινάς. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

οἱ δ᾽ εἰσὶ ποῦ γῆς; ποῦ τόδ᾽ εὑρεϑήσεται 
ἴχνος παλαιᾶς δυςτέχμαρτον αἰτίας; 

ΚΡΈΩΝ. 

ἐν τῇδ᾽ ἔφασχε γῇ. τὸ δὲ ζητούμενον 
ἁλωτόν" ἐχφεύγει δὲ τἀμελούμενον. 

Ἴ02 τήνδε τύχην ἁι ἀθη Ἀδάρη- 
ἄθῃ 5θ|ῦδι θοζοβρθη ννόυάθη Κοηηίθ. 
ὡς, νῖο 971, ἀδυΐοι μοϑιηΐῦ ἁαΐ 
ἄθη ϑὅρυθοι. 465. ΡΠῦμθι5. 

105. ΚΝ]. ΡΙΗ]. 250. -- οὐ -- πω, 
ηδὺζν! ἢ} ΒΙΘΙ πο ἢν 2.0 ἢ τε Ὧι... 50Π- 
ἄἀθγῃ Κοιη ον ΘΟ Ρ᾽.5, ἀυτοπᾶας 
ηἰοιῖ, οἷη ἀθργάσοι, ἄθη ὅ09}. 
ἃἂι 5 ΠΟΙΙΘΡ ΒΘ ΘΠ [θα 28 θη 
ΒΟΠΘΙΩ:: 1. 8,806 οὔπω τλήσομ᾽ 
ἐν ὀφϑαλμοῖσιν δρᾶσϑαι Μαρνά- 
μενον φίλον υἱόν. 12, 2τ0 οὔπω 
πάντες δμοῖοι ᾿Ἀνέρες ἐν πολέμῳ. 
θά. 9, 102 μή πω τις λωτοῖο 
φαγὼν νόστοιο λάϑηται. Οδδοι 
ἀϊ6ὸ Θυθ! θη που οὐδδν Ζπίῶις ς σὰ 
ΒοῦγοΊθοη νυἱρὰ ἀδάμρο} νἀ οΡρΡὰ- 
[ἢθη. 

10. τοὺς αὐτοέντας τι- 
νάς, ἀϊο Μὸν ἄθῦ, ννϑιν" 516 
ἃ 00} βἰη ἃ, νἱθ Ὁ. 6. 290 ὅταν 
ὃ κύριος παρῇ τις. ῬΠᾶΘαΙ,. Ἐν. 
ἴ, 2 οὐκ ἔστιν ὅντιν᾽ εὑρῇ, σεις ἕνα. 
6]. 225 [. ἄλλον τὸν αὐτόχειρα. 
γνν 5.2, 051 υπἀ Ρ]αϊο5 τὸ τί, ἴῃ 
Οἀοροηβαίζ σὰ τὸ ὅν. ἈΠ] οι ΡΙΔα- 
ἴὰ5 Εἰρϊά. 2, 8, 17 χιεατη ο 5 16Ή - 

ἀαηη ἠίατεοιλ," 6 
οοπαποίίοίαηί. Ὁ16ὸ (οπ θοιι» 
τινά ἰδ ἸνΡῚρ, 56 θη Ἀν 61} τενάς [ἢ] 
ἄδθη ἤθν Ὑδυ  ! 1556. Καπάϊροη Ζπ- 
ΒΟΉ ΠΡ 16 ΑἸ [ἀβϑαηρ Ζι ! ἃβδι, 455 
ἈΡοΙΙοη ἃ ον 1556 ἢ. 6 ατ6 πἰη- 
ϑοάθαίο πᾶ})6. Π)᾽6ν ΡΙαν] 5ϑι "61 
56 1Π6 1} ΑΙΠ]ΡΘ ΘΙ ΠΠ6 1. ΔΡΒΙΘΟΒ ΠΟΙ, νυ 16 
Οἷς τῃ Ογάκο]η, νυ]. 908, ἀπηκεοὶ, 
0}) Εἴποι οὐοθν ΜΘ ΠΡΟ ἀϊο ΜΙ ρον 
5616 ῃ. ὙΡΙ. 91. 906. 1181. Ευν». 
Δπάν. 408 φονεῦσιν ἝἭχτορος νυμι- 
φεύομαι. Ξεῖι ἐρ { νοῦ}. τηἱΐ γι: 
μωρεῖν;, “ῖο 140. 

108. ΕἸΡΘΠΉΙΟΙ, ἰδὲ τῆςδὲ συμ- 
φορᾶς ἴχνος σὰ γοΡβίθ!θη, ψ 16 
ΑΘΒ0}.. Ργηοηι. 112 τοιάςδε ποινὰς 
ἀμτιλακημάτων,, αὐΐοη 1400 τοὐ- 
μὸν αἷμα πατρός τα. ἃ. (016 πᾶ]6 
Ἰοροπαοῦ Οὐ Πὰηρ; ποῦ πο ϑ'᾽ ἰδὲ 
ἀν ΔΉ ΣΕ ἀἃ αἰ όν οἰπο Ζννοὶ- 
ἀθα οκοὶν ἀσοῖ, Πΐδν: τόδε (ν8]. 101. 
2. 119) ζοῖϑὶ, ἀδ85 616 50 Ῥ8ηΖ ν6}- 
"Ϊδδίθ ὅΡ.} 50. πᾶ]ι6 116961.} 

110. ἐν τῇ δὲ γῇ. νΕ]. 97, ννο- 
Π80}} ΑΡΟΠ]οη. ἃυβα ΚΠ]. ροϑαρὶ 
Ὠαι6, ἀθν Μόνον [ΡῈ ἴῃ ΤΉ ΟΡ οη. 

αἰὴᾳ τ ἃ ἢ 

10 
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42 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
) 

πότερα ὃ 4) Ὁ ἰὰ 2ν.3 3 - ς 7... 

ἐν οἰχοις, ἢ ν ἀγροῖς ὁ Δαϊος, 
ὌΝ -- γ] 5.2} - , , 

ἢ γῆς ἐπ᾿ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ; 

ΚΡΕΩΝ. 

ϑεωρός, ὡς ἔφασχεν, ἐχδημῶν, πτάλιν 
2 

ἐχεϑ', 
ς 2 ,ὔ 

ὡς ἀπεσταλη. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
2 ) ελ) ,ὔ 2 Ν ὔ ς - 

οὐδ᾽ αγγελὸς τις οὐδὲ συμττράχτωρ ὁδοῦ 
»-»οΦοΡ ͵ ν γ] 

χατεῖδ᾽, ὅτου τις ἐχμαϑὼν ἐχρήσατ᾽ ἂν; 

112. ὕπῃη 416 Ζιβο δι 1" αἱ «6 Γ᾽ 
[56 ἀον Πίηρο ρόπαιϊ με καηηΐ Ζιι 
το 6 ἀηἃ 516 [ἀν 416 νο]6 υπὰ 
ΤΊΘΠΠρῸ Αὐἰαβϑαηρ ἀ65 (ἀηζθη ἴῃ 
διαηά ζιι βϑίζθη, βϑιθη Κυθοη (108) 
αηἃ Οοαΐριιβ, ἀ6ν ἀϊθ νοὶ οι 86- 
θοΐθπο ΝΟ ΟΓβομπρ Ρουθ 4 Π10}} νν16- 
ἀοΡαιΠΘ ἤθη. νν1}} 132). ἃ ἄθη 
ἨϊπιοΡρυπἀ ἀδν σορθην ἄν! ρθη Ὗ 6ι- 
᾿ναΠΠ1556. Ζαρίοκ. Πάγοὶι ἀϊθ ΕΓ άρΘη 
απ Αηΐννορίθη υυἱρὰ 485 ἅδληζΖα δῇ 
παϊαρ! οἰ πὶ ορο χαρθομν ρο!ορὶ, 
ννἄπλοπα Ελρι 65. ἰπῃ βθίπθη Ριὸ- 
ἰοβθη ἴῃ Ζιβδμμη θη] αηρο ΘΖ] 1. 
46 ρυὔπα οι. ἀρὸν Οράϊρι5 Ζὰ 
ἌνοΡΚο βοῆς, ἀθϑίο πιθ]" ροογᾶςῃ 
βϑῖη. ΟΠ δπη νῸὴ νΟΡ πο οἷη ἃ 
Αὐννορθ. Ο» 65 δῃ 510}} ννῃγβομοίη- 
ΠῸΝ 561 οὐδι' πἴοι!, 4855 Θάρα 
50 ἰᾶηρθ πηῖϊΐ ἄθη ΟΡ  ἀ] ηΐϑθθη (465 
Τιαἴοβ ἀηθοκάπηι βΘ ΡΠ] θοα., Κἄμπι- 
πιο ἄθη ὨΙΟΠ ον. πἴοιὶ ἴὶ ΜΙπάδ6- 
βίθῃ. η 

118. συμπίπτει, ἀδ5 υἄβθη5 
νου ΔΙ] οΚαπηΐθη Πιηρθι, νυνὶ ΡΠΠ]. 
121. ν 81.118. 16. Ζαβοιδιιθι Κοηη- 
ἴθη νίθάοι τῷδε φόνῳ συμπ. 
58 Π2 ΔΠΙΘΥ5 νΘΡΒΊ θη: ὑπ} ΓΓῸΓ παι 
ὌΥ.3 Μὸνάον (φόνος, 16 
δίοάθα "6ὶ Ρὶπάδν Ποῖϑϑὶ ἃ Πελίαο 
φόνος) τ 5 ἃ" π 6 ἢ, Ζαμἃ}] φό- 
νῳ περιπεσεῖν ἀὰβ ἀν! ]10}16 
ἰδῇ. 

114. )ον" Ὠιο οι 1ἅ58ϑι ἄθπ Κρθοη 
Οοάϊριδ᾽ ΕΡαρο ἢ ραπ 2 ΔΙ Πρ θη 
Ρϑαηύννουθη, ἢ ἀΐθθοθ ννϑάον 

ΓΘΡΓΟΡ ΒΘ 6 ἢ 

ἄσσον Αηραῦ)θ 465 ΟΥίθβ, ννὸ 1 α]05 
ΘΙΟΓάοι ννὰνρ, ποοῖν ἀυγο ἀϊθ Εν- 
νυν ἄϊπιιηρ 465. ΟΡΆΚΟΙΒ. ἴῃ ὨοΙρ]ι, 
Π0ΟΝ ἃϊιοῖ ἄπγοῖ ΜΠ ΘΙ απ.. 46. 
ὙγοΡδηἸϑϑιηρ ἀἄΔ5 ΟΘΡΆΚΟΙ σὰ θοῖρα- 
βοὴ --- ὁ" ἀθν"' δυβροβοίζίθ δ] ὴ 
Π0 0 ἰ606, πο αι ρρ1 4685 --- ἁυ 
416 το 6 ὅραι σὰ ὈΡΙηΡΘη. 

110. θ16 τὰ Ταχὺ βόσοθυθηθ [,65- 
αὐ ἀν Ομ ΘΠ 16 η. βοιθῖης. νοράθρθι 
Ζιι 5εῖη. Ὠόπη χατεῖδε, νγ 6] 0} 65 
ΟΡΘποῖπ 465 ΟΡήθοῖβ δπίθοιν!, ου- 
γναΡ Θ᾽ τηδη ἴῃ ΟΘάϊριιδ᾽ ΕΛ αΡ᾽.6 πΙΟΠ 0, 
ΒοηάθΡη ἰ6η (ἀράδηκοη: ,, ΔῈ 6} ΚΟίη 
Βοῖο, Κοίη Βϑρίθιο" δῦ ἀθν Βοῖβο 
15} Ζ Ὁ} ἃ ὁ ΚΡ ὁ ΚΘ πὶ πὶ 6 ἢ 9΄" ΕῸΓ- 
ΠΟΙ" ΘΙ ἶ55., πη Θἷη ΟΠ] θοὶ 2 
ὅτου τις ἐκμαϑὼν ἐχρήσατ᾽ 
ἂν (ΡΠ 6ῖ6}ι Π 80} 461 Μου (6) αὐτῷ 
πρὸς ζήτησιν τοῦ φονέως. Πίοδο 
{{} ε]ϑιἅπάθ. νϑυβο νυν πάθη, ὑγθηπ 
πιᾶη πᾶοὸν (δ δρι" 46 Ὀθβίθη 
Φι 6} πα, ὑγ 6] 6 κατεῖδεν Μίοίθη, 
ΒΟ ΡΟ θυ: οὐδ᾽ ἄ. τις οὐδὲ σ. ὁϑοῦ 
(αᾶιη]. πρὸς οἶχον ἵχετο), τὰἀκεῖ- 
ϑεν οὗ τις -- ἅν; νοηῆ ἄδπ 
πᾶη ἀἄὰα5 ἀοτὶ Νοῦροίδ!] 6 6 

πὰ Ζὰ}" ΒΚ πι- 
ἀδθοκαπρ 465 Μόν ἀδον5 πᾶιι6 
βθοπαΐζοη Κῦππηρπη, νγρ]. 0. (. 
41. τἀκεῖϑεν, τὰ γῆς ἐπ᾽ ἄλλης 
πραχϑέντα. 8]. 686}. ὅθρι. 40 
ἥκω σαφῆ τἀχεῖϑεν ἐχ στρατοῦ 
ἔρων. ῬΡΔΟΙ. 814 γέννημα τῶν 

ἐχεῖϑεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. 0. (. 
00. 
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ΚΡΕΩΝ. 

ϑνήσχουσι γάρ, πλὴν εἷς τις, ὃς φόβῳ φυγών, 

ὧν εἶδε, πλὴν ἕν, οὐδὲν εἶχ᾽ εἰδὼς φράσαι. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τὸ ποῖον; ἕν γὰρ πόλλ᾽ ἂν ἐξεύροι μαϑεῖν, 

ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος. 
ΚΡΈΩΝ. 

λῃστὰς ἔφασχε συντυχόντας οὐ μιᾷ 

δώμῃ κτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήϑει χερῶν. 

ΟΙΔΛΙΠΟΥΣ. 

πῶς οὖν ὃ λῃστής, εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ 

ἐπράσσετ᾽ ἐνθένδ᾽, ἐς τόδ᾽ ἂν τόλμης ἐβη; 

ΚΡΕΦΩΝ. 

δοχοῦντα ταῦτ᾽ ἦν" “Ταΐου δ᾽ ὀλωλότος 

οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κακοῖς ἐγίγνετο. 

118. ϑνήσχουσι, 5ϊπά 6ὁ'- 

το 46}. 

119. Εδ [ἅΠ1 αὐ, ἀ455. 46. οἷμθ 

Βορ οἴου, Ἁγ ] ον 510} ἀστοῖ ΒΊΘΟΙς 

σογοίιοῦ παϊῖθ, νοὴ ἄδρι, ννὰβ ΘΓ 

ΘΒ ΘΙ θα παῖῖθ, ΠᾺΡ ἀὰ5 Εἴπο τὴῖΐ 

Βοριπαν ποῖ! (εἰδώς, σαφῶς, νἘ]. 

105. 1048) αἰιϑζιβᾶρϑη νυιϑδίθ. ΥΤῚ 

τπιᾶπ πἰοθῦ ΔηποΙμθη, ψ01 Απβϑί 

ΠᾶΡ6 δ' νοῦ. πίοι β'θηδα δ6- 

5616 π, ἃ15. οἶπθ Ἀπ24}}} νοὴ Βᾶι- 

Βοῦῃ, 80 νυῖγᾷ τῆᾶῃ εἰχε [αι εἰδὲ 

νου] αροη, ἃ. νοὴ δ ηι, Μ ἃ 8 

ΟΡ Ζὰ ϑᾶβθη παι, μαι Θ᾽ 

πὰρ οἴπ οι [πιϑίαπ ἃ βοηᾶὰ 

ὰ βάρει. δε]. 0. (. 14. θ6ον 

ΦΟΠΟΙΙαϑὲ βομϑίπι εἶδε πἰοπν σὰ Κοη- 

πθη, ὑπ ΘΓ {ΠῚ ΒΟΠΡΘΙΌΙ: οὐδὲν 

ἀχριβὲς εἶχεν εἰπεῖν, πλὴν ὅτι ὑπὸ 

λῃστῶν ἀνῃρέϑη. --- Μᾶπ θθδοθι 
ἀα5 ταῖν Νομάνιοκ νου απ θη πλὴν 

εἷς -- πλὴν ἕν, 'αἂἰὰ Θεά. ἀἴο Μὸρ- 

Πποῖκοῖῦ, ἄθη Μότγάθυ' αὐϊζΖιπηάθῃ, 

γϑοδὶ ἤἴογπ δυβοποίηθη Ζὰ [ά586η. 

120. ἐξεύροι ἄν, Κῦππητο 

πὶ ὄρ! . πὶ ἃ 6 Π. ὙντοάοΡαμι 

οπἰπῦθα νογίο, ἀϊο 516} ἴπὶ νοΥ- 

ΙΔ 465 ϑιάοκοϑ ππὶ ράπζθη {Ππ|δη 6 

ΘΡΓᾺΠ6 πη, νρ]. 1184 [. 

122. πὶ Οοϑάϊραβ δἰ οι} ΘΟ Ρηὶ 

ἀπ βοίη αἰϊοβ Αϑοπίθαθν ἄθηκθηῃ σὰ 

αββθη, νἱρα πδοιάγ κι οι 415 δῖη- 

ξῖρο βίοι Τ]αίβαοιθ ἀϊδ Μομ- 

ΖΆ] νου Ἀἄυθογηα ΠΡ ΟΡ ΠΟ ΘΗ. --- 

μιᾷ, ἑνὸς ἀνδρός. 
124. Οεάϊρυβ ρορνάιοῖ οἰπίπὸϑ 

"ἰοὺ ννίθ βοπϑὶ (ν9]. 199. 225. 291. 

9236. 246) ἄδῃ δίηριϊαν (ὁ λῃστ ἧς, 

εἷη Βᾶυνον, ἄον Ηαπὰ ἃῃ 1.108 

56 1660), νν6 }} δ β!θίοι Βοβιθοιιην; 

αὐσννῦμπι. ἀπά ἰοΡίῃ νυν ἀὰ5 

Ὑ ΔΠγο νϑρίθ ἢ]. Ἐϊπθ ἢ τ 6 [Ρὸ- 

εἶθ Ἰιοσὶ ἀανίη, 4855. 842 { ἄγοι 

ἀϊ6 [ρὲ ἀον Ὀίπρο νϑρδη]αϑϑι νυῖρὰ, 

προ κοι δα ἀϊο ΜΦΙΡΖα}} νοη 

Ἠδαθονα. 4116 βοῖπο Ποβπαηρ τὰ 56- 

ἰζθη. 78]. σὰ 9417. 

125. ἐνθέν δὲ, νοι 7] Θὴ ἃ 85. 

ον Πιομβίον ᾶσϑυ ἀΐθδθη Ῥαηκὶ Π6Ι- 

ΨοΡΠ θη, ἀπ ἄδη Ζιβοπάπον ἀΓδη 

χὰ ᾿πᾶπποη, 4455 ἄϊ6 Εν Ζάμ] αηρ᾽ 465 

οπἰκοπθποι ΒΡ] οἰ οΡ5. πη} - 

ΦΟΠοίμ!Π1οἢ. 561 ἀπά 4α55 ἀϊο ΒθΡΊοΙ- 

εἰραπρ ἀούβοῖθαπ ἱπὶ δ ΡΙυ Γ 465 

Ὠραμα ΜΊΟρ δοίη γθΡά6. 

120 

125 



ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

χαχὸν δὲ πτοῖον ἐμποδών, τυραννίδος 
οὕτω στεσούσης, εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; 

᾿ ΚΡΕΩ͂Ν. 

180 ἡ σποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὸ πρὸς ποσὶ σκοττεῖν 
μεϑέντας ἡμᾶς τἀφανῆ σιροςήγετο. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 
ἀλλ᾽ ἐξ ὑπαρχῆς αὖϑις αὔτ᾽ ἐγὼ φαγῶ. 
ἐπαξίως γὰρ Φοῖβος, ἀξίως δὲ σὺ 

πρὸ τοῦ ϑανόντος τήνδ᾽ ἔϑεσϑ'᾽ ἐτιιστροφήν᾽" 

44 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

185 ὥστ᾽ ἐνδίχως ὄψεσϑε χἀμὲ σύμμαχον, 
γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ ϑεῷ ϑ᾽ ἅμα. 

- 2 

ὑστὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀττωτέρω φίλων, 
2 2 Ὁ ΑΝ γ “ --}) ᾿) - , 

ἀλλ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ, τοῦτ᾽ αττοσχεδῶ μύσος. 
ῃ 9 » ς 

ὅστις γὰρ ἣν ἐχεῖνον ὃ χταγών, τάχ᾽ ἂν 

128. Κνδοη γδάθι ἀπ 65} νῸ ἢ 
χαχά, ἄδιῖ ἀύγο! 45 πα 10 }}6 
ὙΦ ΟΡ ΓΟ ΒΘ. ἀθὸ5 Οθάϊριι ἀϊδ 
οἰνναῖρο Νουνν πάθη 40. ἄΖι- 
ΒΟΒΆΠΟ, γα ππᾶη ΠΊΟΝΙ ΡΊΘΊοἢ 
π80} ἄθπι Μοράθ ἄθῃ ΜΟῦΡΔΟΙ 66- 
560 }}0 6, ΟΡ] θα ρ ννογ 6. 

180. ποικιλῳδός, νϑ]. 860, 
ννορθη ἄθ5. ἀπθηκοῖη, ἄθη Ὑορβίαηα 
1ΡΡῸ Ἰοϊ᾿οπάθῃ ἈδιΠ5615. ὅδηθο. θ6α. 
102 “οϊοκ, ἂὸ ἐγιδίδ οὐ δι 
αἰἱίὶς εοἰυὶζονΡαο. --τὸ πρὸς 
σιοσί ἀϊο Νεβίθη Παμάβοιιν. : να]ρ.. 
τ ὦ 20. Ζι. 

199.., ἰχὺ τ, 
ΡΠ 0: 

131 ἴ. Βυϊηρι ΟΘοϑά. ἴῃ Αη50}}]8Ρ᾽, 
ΔθΟΪ ΘΙ" 8561 νὸν" ἄθι ΜΡ 61 56]1- 
π05 ΝοΡράηρουβ ΠΊΟΝΙ 510Π61, 50 
ψορρᾶϊῃ ἀὰ5. οἷμο [τ ἀθη Ζυβομ δον 
ΘΡΡ ΡΟ Γπο ΤΠΠηκαπᾶθ 465. ὙΠ Ρθη. 
θᾶυὰ μ6ῦ} ἀὸν. ΠΙΟμ ον ἀϊθθο ἢο- 
Ποχίοη ΠΟΡὰ5.,. πον θὰ Θρά, ἃ]5 
5610 5051 01 σὰ Βο] ἄθρη. --- Ο6ά. 
γΘυϑίον ἀπὸ οἱ ἀπωτέρω φί- 
λοι ἄδῃ 1Ππ, 50 ν16] 61" νυ οὶδδ, ΒΘ 1 
ἈΠ] δν ορνναπάϊοπ [μαϊο05. ΒΟΥΟΙ πίῃ 

τὰ ἀφανῆ φανῶ. 

ὌΝ ’, Ν - 

140χαμ᾽ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν ϑέλοι. 

061" ἄθη [Ὁ]ρ θη άθη 6.5 Π6ϑὲ, Καηῃ 
ὰη 416 γγογί ἅθποι 50 νυ ΘΠ 6ῃ, 
ἀδ85 Θϑά. πολὺ ἢ ΤΙηΐθυθ5856 [6 - 
Π61 βίθῃθηάθι" [16 06, βοπάθγῃ [Ὧχϊ 
ἄἀθη 1θ ἂμ πᾷομδίθη ϑιθμοπάθῃ, 
ἄθη αίον, 416 ἤδοῆμα ἀρουπθηθη 
νγ0116. Ὠϊθθ6 Ζυνοιἀθιμρκοῖν, ννο- 
"}}} Θεο4. νυν]θάθ". ὑῃθοννυδδὶ ἀὰ5 
Ὑγαλρὸ βᾶρι, ψ]ρα. ἀπο] ἀϊ6 516]- 
Ἰἴαπρ ὑπὲρ γὰρ οὐχί κ5ιαιν οὐ γὰρ 
ὑπέρ προ ἠδ! 61" Θ᾽ ]6ρὶ. 

1598. Ατοὶῖ ἀϊθθο Υονρίθ βοβιαῦς- 
ἴθ, Ζιη)8] τνϑηῆη ἦϊ6 Ἠδοϊαιοη ἀ8- 
80] ΟΙΠΡΘΡΊΟΙΙοι νά, οἷηθ ἀδ5 
ὙνᾺ}}6 ΒΔΟΠν ἢ] 155 το η46, 
νοι Θοά. πἴολ Θὰ 510} ΡῈ. Π 6ὰ- 
"πη: αὐτὸς αὐτοῦ (ἐμαυτοῦ) ἀπο- 
σχεδῶ τοῦτο τὸ μύσος. 

140. τιμωρεῖν, πάθην Ορά. 
561ηὴ6. Ο᾽ θη 124 ρορἄπδϑογία δ αμ}- 
Ἰ 5 511η Ὁ; ΘΊΘΙΟΙ [ἀν ΤῊ βοο π μη, 
θάβοΡοῚ 61", ἀον Μόνον, οἷη }0]1- 
1150} ΖΡ] άθηθι οὔθ γοη ρ0]1- 
εἰβόμ θη ἀὀρποση ἀθἀπηρθπον, Κῦπηθ 
ἴῃ Β] ΘΙ ον Υ οῖβο ἂπ ἴππὶ 561} 051 τη] 
δ νν ΔΙ 5816} Πδηὰ (1017) ἤδοῖο ἅθ θη. 
Ἐπ ἃπηΐ πἰοης, 4855 Θ᾽ χη ἀϊθ βοὴ 
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χείνῳ τιροραρχῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. 
7) 2 «ς ’ὔ »-Ὕ τ -᾿ Ἁ ’ 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάϑρων 
« ’ὔ ᾿.. 9. « -»"“Ἅ ὔ, 

ἵστασϑε, τούὐςδ᾽ ἄραντες ἱχτῆρας χλαδοις" 

ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὡδ᾽ ἀϑροιζέτω, 

ὡς πᾶν ἐμοῦ δράσοντος. ἴδ γὰρ εὐτυχεῖς 
σὺν τῷ ϑεῷ φανούμεϑ᾽, ἢ πεπτωχότες. 

ἹΕΡΕΥΣ. 
Ψ - « ’ -- Ν " 

εὐ παῖδες, Ἱἱστωμεσϑα" τῶνδε γὰρ χάριν 
χαὶ δεῦρ᾽ ἔβημεν ὧν δδ᾽ ἐξαγγέλλεται. 
Φοῖβος δ᾽ ὃ πέμιψνας τάςδε μαντείας ἅμα 
σωτήρ ϑ᾽ ἵχοιτο καὶ νόσου τταυστήριος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σ τρο φ ἢ α΄. 

Ὦ Διὸς ἁδυεπὲς φάτι, τίς ποτε τᾶς πολυχρύσου 
Πυϑῶνος ἀγλαὰς ἔβας 

Θήβας; ἐχτέταμαι, φοβερὰν φρένα. δείματι πάλλων, 
ἰήις 4}4λιε Παιάν, 

- Αὐδάνριιοκ ΖΡ ΘΙ. ἀἄᾳ5 ὙΥ Δ ΠΡ 6 5ὰ 
ἀ4ἀὰ 6Γ 5ρᾶϊον. 415. ἀθν αὐτοέντης 
χειρὶ τιμωρητέος οὐ κΚαπηϊ, νἱρά. 

141. 16 ΓΟΡΟ ΓΘ 6 ἀπά 56} 61η- 
βάλον ἀἴθ 501} 550] σι ηρ᾽, ἄθδίο 
ΡΥ ΊΘΘΙ. 

143. Ἅ]: χὰ 2 9: 
144. ἄλλος, οἴπον νοι [166 

465 Κῦδηϊρ5. 
Δ ε]- π0- 208. 
148. ἐξαγγέλλεται, εἰ» 

οἱ φαϑὶ (6 5140 ρΡ1"0 [6᾽" Ὲ, ἴπι 
Οὐρβθηδα! Ζι τῶνθε χάριν χαὶ 
(ἡ μεῖς) δεῦρ᾽ ἔβημεν. ΝΕ]. 4ὰ5 λ16- 
ΠΤ ἀγγ ρει αι ΑἹ. 1316. 

διιγν. 1. ναι ὰρ ἀ6ν ὃ 
465 ἀοὔ!ο5. δπιπα]ίθη 
ἀν διδάϊ δὰ ΓΟΡΙ ὁ δ ὁ 

151. Διὸς φάτις, ννοὶ] Διὸς 
ϑέσφατα τιάντα ἴοι. ἤγηῖη. Μόρο. 
412. Αρο]ϊοη γοΡυνΠοὲ 5610 Δα 
(Πγπιπ. Αρ. Π6]. 192 χρήσω δ᾽ ἂν- 
ϑρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν) 
11 ἴπ Δ Γρ᾽. 561η 65 γα οΓ5 ΖΘ 5, 
465. ΓΘ ΚΟΙΒ ἀεν ὙΝ οἰτορπαηρ ἀπά 

Τα ἢ 

πη ἃ 

ον ἀπ ΓῸ ἢ} 516 θΟϑ πη πη οπ ΘΒ οΚο. 
ΡΙο ὍΓ ΓΕ: 29, {0 9. 

1500. Ἔχ δι αἴσιος, πιο ΠΣ Ππ 
δοβδρδπηΐ, βοηάθρῃ ᾽π ἃ}} 856 - 
Βρᾶππί, νοῦ Αηρϑὶ β6] πη}, 22) 6- 
ἐιι Θη θοίτ5. )ὰ5 ΒΙΙ4 ἰδὲ νοὸπ 
αυϑροβίγοοκίθη [,ο]οἰιθη. οὐδν χὰ Βο- 
ἄδθη φονοῦθπθη ΒϊηροΡ πα ΘΗ ] ΘΠ ηΐ, 
ννῖο Επν. Μά. δὅ85 ἕν ἐχτενεῖ σ᾽ 
ἔπος. Ὠανᾶπ 50} ] 1655: 5[6} ὀρ κ]ἃ- 
"πὰ πάλλων φρένα δείματι, 
ηιθέμ η΄ ἃ ἐἐ 6. 5 Ὧι 6 ἔ 6 ηὶ, φ ο- 
βεράν, ραυΐάαηι, ΓΡοὶ ᾿ἴηΖα- 
δο!ρὶ ψ 6 ΑἹ. 69 ὀμμάτων ἄπο- 
στρόφους αὐγὰς ᾿ἀπείρξω. γΕΙ. 
Αδϑοι. Ῥγομι. 889 χρασίέα φόβῳ 
φρένα λακτίζει. ϑαρρ!. 561 χλωρῷ 
δείματι ϑυμὸν πάλλοντο. Ἡγιπη. 
(ον. 2985 δείματι παλλόμεναι. ὨΪ6 
Ηδιυαπρ, ἀθν ἀ16 ΒΡΌΒΒ56 Αηρϑὶ πιᾶἃ- 
Ἰοπάθη Αὐυδάνοκο ννὸ 192. ΑΙ. 199. 
((νν ὅ!η]1οιν ψΘΡθ πον πδη ἐχτέτα- 
μαι φοβερὰν φρένα, 1π4 6 η} Ππιᾶπ 
πάλλων ἱπιγαηϑιν ππηιηϊ.) 

154. 44λιε (Αϊ. 104) νεγγᾶ! 
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2 Ν Ν ς-" ὌΝ ’ 

15 10 σοι ἀξομένος, τι μοι ἢ νξἕον 

ἢ περιτελλομέναις ὥραις σπάλιν ἐξανύσεις χρέος" ) 

εἰστέ μοι, ὦ χρυσέας τέχνον ἐλπίδος, ἄμβροτε φάμα. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

1δὺ πρῶτά σε χεχλόμενος, ϑύγατερ “ιός, ἀμβροοτ᾽ ᾿΄ϑάνα, 
100 αεάοχόν τ᾽ ἀδελφεὰν 

2 χᾺ - τ 

“Ἄρτεμιν, ἃ κυχλόεντ᾽ ἀγορᾶς ϑρόνον εὐχλέα ϑάσσει, 

χαὶ Φοῖβον ἕχαβόλον, ἰὼ ΄ 

τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφάνητέ μοι, 

ἄθῃ Αἰμθηθῦ, ἀὰ π80}} Ἰοη 50}1-ἰ{1- 
Β0ΠΘ δᾶθθ ΑρΟ]}. θη νοὴ 6105 θὲ. 
ΑΚ π80}} Ργ 0 χορ, ΑΘ50}). Εὐαμη. 
Ριγο]., νυ ᾶμγοηά αἰ ΒΟο!ο 1 [η 
ΠΡ ᾿ἃπ4θ6 ΦΟΡΟΡΘη 561} 1165561}. 

185. ἀμφὶ σοὶ ἄζξ., απ Δρο!- 
Ἰοῆ "οϑοῦρὶ, ννἂἃϑβϑ 6Ρ' θην θ δ᾽ 
Νρουδθ5 οὐδ ἰἴμι [Πα ὴ 
ἀθν 9 "16 (ΑΥινν. 090 περδξξλλο- 
κενῷ ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως. ΤΊΝιο. 
1,22) 510} ΥΥΙΘ ἀν πο] θη ἀ 65 
(ϑεὶ ἀμ Ομ ο ΝΟΥ νοὶ οἱ! βοῃοη 
ΓΡάΠΘυ' ΔηρθοΡηθ.65) θη Τ} 6} ἃ- 
ΠΘΡῚ ΖΦ νΟΡΙομ  θη ἅπ|61] 6- 
θθηὴ ψιγά, ὧἂὶ νοὴ ἀ6νΡ' ὅθιο]θ 

θεοΐροϑιυ σὰ ννουάθη. ὟΥ16 ἀθνΡ (οἱ! 
ΒΡΓΙΟΝ , 50. 1185 46Ρ Μθηβ0}} {ππῃη: 
ἀ4}}6} ἐξανύσει, νΡ]. 0. (ἃ. 458. 

108. χουσέξας τ. ἐ.., ᾿ΙΏΒΟΙΌΓΗ 
416 ἀὰβ ΟΡΆΚ6Ι Βοίγαροπάθη ἴμ- 
116} ἀἄἃ5 Βοβίθ μοῖδθη, υρ]. 151. 
ἄμβροτε, νγ 61} νηὶ ἰκροϊδα τῇ 
πιθης. 

Α πὐϊδὺγ. 1. 16 ἀγεὶ Ἡδυρίροι- 
ἰὼν ΤΊ Θθθη5. ννοράθη ἴθ ἄθι" ἀραηρ- 
γΌ]]6η Ζοῖν σι Ἠ ]Π 6 ρουαΐθη. Ομ, 
αἴθ ΘΠ ΌΡΙΙΘ. νολὶ ΑΡΟ]]οΝ ἅιϊ8, 80 
Κοῦρῦ ἀθὺ 50.155. ἀθ ΑἸ ΒΕ ΟΡ 
4ιι {ππὸ ΖΙΡΙΟΚ. 

109: πολ αν ΣΟ, ΔΊ ΡΡ ἢ 
ἀν ῖ θ᾽ θη. -- κεκλόμενος Ἰᾶϑϑὶ 
οἴη πΔΟΙ ΓΟ] πἀ65. λίσσομαι φανῆς 
ναν ΟΡ ΡΘη, δια! ἀθ556ηὴ 66. 
Π1Ο ΟΡ. οἰηθ ἄδιι δΙΠη6. 80} ρ5]6]- 
ὁ νγδπάυσηρ ννἅ!!ι. Πὲὰ5 ἄδπὶ 
προφάνητέ μοι δοηθᾶὰθ θηῖ- 
ΒΡΙθομβοπάθ χεχλομένῳ ννῦν4θ 
ἀστοῃ. 416 ζῶν ΤΙΟΠηιΠΡ; 416 646 

50] Θρρ μα βϑιηδολ!, ΠΡ 6η. Αθμη- 
εἰὰ ἔΡθίθῃ Ζὰ δοκεῖ, φαίνεταί μοι, 
.. 1}. βούλομαι, ἔχω, Ῥανιϊοϊρίθη 

ἴῃ ἄθη Νοιμηίηδιῖν, χζ. Β. Μοπδηάθι 
“Δλιεῖς Εν. 8 ἔϑιον ἐπιϑυμῶν μό- 
νος μοι οὗτος ϑάνατος φαίνεται. 

1001. γαιάοχος, πολιοῦχος: 
Α686}". ὅθρι. 109 πολισσοῦχος χϑο- 
νός. -- κυχλόεντ᾽ ἀγ. ϑ0ρ., ἃ. 
᾿. χυχλοέσσης ἀγορᾶς ϑρόνον, ννΪΘ 
λεύκιπποι Καδμείων ἀγυιαί, γε 1 - 
υῷ ΘΟ 5 78 ἃ ἢ Ζι ΒΠ]]. 
1124. ὉΪϊΪὸ ἀγοραί νναράδη ἴῃ ἃ]- 
16 ̓ "ΡῸ} ΖΘ} ΚΡΘΙΒ ΓΟ]; ΔΗ ΡΘ]ΘΡῚ, Ὑν6 
1. 18, ὅ04 416 ΑἸΐθα εἴατ᾽ ἐπὶ ξε- 
στοῖσι λίϑοις ἱερῷ ἑνὶ κύχλῳ. Ἤδη 
ϑρόνος ἠθδπηὶ 50}}. εὐχλέα (Ρο6- 
βοιθ ΕὉΡ δἴαι! εὐχλεέα, εὐχλεᾶ, 
νἷο ὑπερδέα, ἀκλέα, “ϑυςχλέα Πομι., 
πανδαίδαλον εὐκλέ᾽ ἀγοράν ῬΙπά. 
Ὁ)10}. 9) 1} ΑΠΒρΡΊ ΘΙ αηρ 8η ἀἷθ δυΐ 
Δ]|]|6ὴ Μᾶνκίθη "δου θοιοΡ διά 
ν ΘΙ ΘΒ 16. Ηοομ χορόν η Ἄρτεμις 
Ηύχλεια, Ρ]α. ΑΡβΒᾶ. 20. ἤχθη 
ΤοΡ6] ἂἃπ 46 Αρόογὰ 4δνὺ [Πηΐ61"- 
δα" ορννἅ!ηῦ Ῥξῆι. 1, ΘΖ 
ἴῃ πρὸ Νάμ διαίιθη ἀ65 Αγ] - 
Ιοη Βορθάνγοιμ!οϑ ἀπά ἀ61 Α {}}6- 
η6 Δοϑβίθυϊἃ. [1 οἰζίοα 5161}} 46 Ρ 
Δ ΒΘ μ 56} }16 Π1Θ 6." 0.0} ΠΙΘΙ ΟΡ Π, 
5. Ζὰ 206. Αὐοῦ ΑΘβ0ιι: ϑδρί. 129. 
1418 νυν Ρᾳ}1ὰ5 ΘηκΚὰ ποθθη Α}0]- 
Ἰοη πὰ ΑΥΊΘ.15. ἃ]5 ῥυσίπολις ἃη- 
ΒΘΡαΪΘη. 

109. τρισσοί, “οἷα «ΔΗΡα- 
[Ἃρθὴ ΚῸΡη ἀγοὶ Παυρίροι θί θη 
ΖΦ 58} 6 σοηδηη ννοράθη. 00 
Ηοπιο5 Αἱ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ χαὶ 
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"ὕ ἴ 

εἴ, ποτε χαὶ προτέρας τας ὑπτερορνιμένας πόλει 
ἠνύσατ᾽ ἐχτοπίαν φλόγα πήματος, ἔλθετε καὶ νῦν. 

Στροφὴ β΄. 
- 
ΒῚ 

πήματα - 

ὦ πόποι, ἀνάριϑμα γὰρ φέρω 
-Ὁ ᾽ὔ ’ ’ὔ 2 2 Β. , 

γοσεὶ δὲ μοι πρόττιας στόλος, οὐδ᾽ ἕνι φροντί- 110 

δος ἔγχος, 
-- 
ς νλ ἐξ τῳ Ν 2 

ῳ τις ἀλέξεται. οὐτὲ γὰρ ἔἕχγονα 
- ᾿Ν 27 Ὑὔή ,ὔ 

χλυτᾶς χϑονὸς αὐξεται, οὔτε τόχοισιν 

᾿4ϑηναίη καὶ ᾿Ἵπολλον θογαμι, διῇ 
ἄδην (Ἰδιιθθη ἃπ οἶπθ ΑΥὶ ἱπη ΤῸ 
γορηπάσηρ ἀθν ἄγοὶ Οαὐιίον, ἀϊδ 
δύο "61 ΠΘμμ 051}. ΜΙᾺ. 4 ἴχὰ ὅθ" νν τ 
γοροῖηΐ δἰπά, νῖθ ἀϊ6 ΑἸΠΘπηθν ΒΡ οὶ 
ἄγϑὶ (ἀδιίογη, Ζθιβ, ῬΡοβϑιίάοι (οἀ 6." 
ΑΡΟ]]Οη), Αἰμθπθ οὐθι" Δη 61, [6 
Π80}} ἀον ].Ὧρ6 46» {Ππιδυᾶπ46, 5ο ννὺ- 
ΓΘ ᾿ηιιϑδίθη. -- προφάνητε, 
ν 8}. Αἰ. 154, 1154. ΑἹ. 694. 

105. προτέρα ἄτα, ἀΐδ νοη 
Οδάἰρθ. ἢ ἀθν Οαδιιον Βοἰβίαηά 
(38) γΘΡΠ]ριο δρ ίπχ. 

100. ἦν. ἔχτ., ἐποιήσατε ἐχτε- 
τοπιισμένην 8001. 9]. 192. Ὁϊ6 
ἄδιι ΠΊ ΟΝ ον "τ ἐἰεληνζ δ οὶ- 
τΘ λυ π (27) τα! ἀ16 Θη Β}}8- 
ὁποπάθ ΜΘιαρΠο. 6 Ρ νοπ 580 |})81 
ἸΘΡΟῚ, νρὶ. 170. 190 1. --- θοῦ γον- 
ἀουβαὶζ εἰ --ὀ ἡνύσατε νγἱνᾷ νοη 
Θἰπο ἀορρθ]ιθη Νδο]ιβαῖζο, προ - 
φάνητε ππὰ ἔλθετε, οἰηπρο- 
ΒΟΒ]ΌΒ5ΘΗ, ν 10 πὸ ΒιυτΠο. 1. ὅ,.11.8 
κλῦϑί μοι, εἴποτε παρέστης, νῦν 
αὖτ᾽ ἐμὲ φῖλαι, ᾿ϑήνη. ΑΥἹδί. 
ΤΙ. 1158 ὦ Θεσμοφόρω, μόλε- 
τον, ἔλϑετον, εἰ καὶ πρότερόν ποτ 
ἐπηχόω ἤλθετον, ἔλθετε νῦν ἐν- 
ϑάδε χὴμῖν, ννὸ β᾽ οἰ ο! Ὰ}15, νυ] 
οἵν π΄ νου] οι ρθη, 46 ΕἸ 6. 
ἄσγο καί -- χαί νῦ]]1ρ; 8] 6ΙοἸ66- 
5{6}}} δἰπᾶά; 80. ΑΨ. ΝᾺ}). 306 εἴπερ 
τινὶ κἄλλῳ, ῥήξατε κἀ μοὶ φω- 
νήν. 

ΡΠ ἃ ἍΝ 151. 2. 
ἀυηρ ἀδν ΑἸΠ ΟΡ ἀθυιιηρ᾽, ἅῖ10}} 7621 
Ζὰ ΠΟΙΙ͂Θη, ἀαγοἢ ἐὐβηεν, 5.1 ἀ6Γ 
ἃ [᾿5 ἩδοΙδῖθ ροϑὀρθηθη ΝΟΙἢ, ν᾿ ]6 
Οθθη ἀ6νΡ ῬΡΊΘ5 ΓΘ 561η6. ΔΉΒΡΓΔ0]}}Ρ 

ΒορΡα- 

αι) Βοίταπρ ἀπὸ). ΘΟ ἀοΡαηρ (Θ᾽ 
Το άθη ἀθ5 [πη θ5. ποῦν !. ἅαπι 
50] 55. νοη6 ̓  516}. ἀθὺ μον ἃη 
416 ἂη 416 ϑρί:ζθ ββι6 116 ΡᾺ]]ὰ8 
ΑἸ π6 (χρυσέα ϑύγατξῃ Διός) “α- 
γΙΟΚ. 

1071. 1) ἀθι" [Δ 5 ἴῃ (ἀδϑία!α 
465 ΠακΚίγ]β, ὦ πόποι, ΘΡβομ ἰηΐ, 
50 ᾿ὰς ἀθιν" ὨΙΟΙΘ. 416 πὶ 1Δ1}}}1- 
506ηὴ ἈΠ 5. πο} φοϑίδι οι 
γορκάγζΖιιη; ον Ἰθιίζίθη. 5116. 510} 
ΟΡ , νυν Ε]. 104. 

110. φρο. ἔγχος, νϑ]. 200, νν61}]} 
416 Ρόβὲ ἃ]5 οἴη θῦβου άμιοη (27) 
ΟΡ. οἷη ψ]άθνΡ Κυιθρθροι (190) 
[ΘΙ ἀΠ10 ἢ} ἴῃ5. 1 ἀηὰ σ ΟΡ ΡΟο θη 51, 
ννοβθβθη Μεμβο νον Κοιηὸ ὙΥ οἰ" 
λιθιθι. ἸλυῸ]Ι ᾧτις ἀλέξεταιννὰ 
οἰ ἢ [Ὧ6}} ἔγχος ̓ ἀλεξη τήριον (Ν ο- 
10 Δ Βοη δ 510} Ζ ὟΥ Θ᾿ 
5612} {πη 80} 6 6 : ἃΠἀ 6 5. 415 ᾧ 
τις ἂν ἀλέξηται. 

111. γάρ βοργπάοι ἄθὴ ὅδ: 
νοσεῖ πρότιας στόλος. Ὦϊὸ Μον- 
μι ἀσπρ ἄορ Εὐομ6 ἀὸ5 Π] 65 
πη4 Δεν ἀοθυνίθη ἀθν γ οῖθον, 16 
25 [. υαπὰ Πεοβιοά. Ορρ. 210 ". σιολ- 
λάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἂν- 
δρὸς ἀπηύρα, Ὅστις ἀλιτραίνῃ 
χαὶ ἀτάσϑαλα μηχανάαται" Τούτῳ 
δ οὐρανόϑεν μέγ ἐπήγαγε πῆμα 
Κρονίων, “ιμὸν ὃμοῦ καὶ λοιμόν " 
ἀποφϑινύϑουσι δὲ λαοὶ Οὐδὲ γυ- 
ναῖχκες τίχτουσιν [ἴ. Μρ]. 210. 

119. )ὲῦ ἄθη [οἱσθοπάθη θυ ϑθὴ 
ΒΘ ΘΙηϑδιη6 ΡΔΡΟΘΙΙΔΟΙ5. νυΡα σἰα- 
ἔδηννθὶβ βιϑϑίθρονῦι. ἀασοὸ ὙοΡμ 
Θἴηθ5. [ἀἸη}}115, δίηθ" Ὠιροῦϊα τά 
Θἴπθ5. ΡΘΗ ΘΙ ΠΠ6Γ65. 
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, 2 - 

114 ἰηίων καμάτων ἀνέχουσι γυναῖκες" 
"). 

ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ προςίδοις, ἅπτερ εὔσιτερον ὄρνιν, 
χρεῖσσον ἀμαιμαχέτου πυρὸς ὄρμενον ἀχτὰν πρὸς ἕσπέ- 

θοου ϑεοῦ" 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
τ ὔ ΒΟ, Ὁ.) 
ὧν σόλις ἀναριϑμος ολλυται" 

ιβ0 νηλέα δὲ γένεϑλα πρὸς πέδῳ ϑαναταφόρα χεῖται ἀνοίχτως" 
ὌΧ Ἀὲ 0 Ε32 0 ; Ὁ Ὁ ΤᾺΣ » 

ν ὃ ἀλοχοι πολιαί τ΄ ἔπι ματέρες 
ἀχτὰν παρὰ βώμιον ἄλλοϑεν ἄλλαι 

114. ΝΙομ νου ννὶηάθη ἄπ ἢ 
αονανίοη ἀϊ6 νου 561 ἴς- 
ΟΡ ροηάς ΥΥ δ] θη, ἱπάθιῃ 
516. πη ΟΠ) δἰπα οὐον θοῖ α6- 
Ὀᾶτγθη βίθυθθη. δίαϊν 465 ρον όμη- 
Ἰιοιθη οὐχ ἀνέχουσι τίχτουσαι κα- 
μάτους ννᾶμ!ν ἀθι ΠΙΘμ 6 οἷμο δη- 
50 Δα ΠΟ ΘΓ διραοίαν, ᾿μ θη 61" ἀἃ5 
ΒΙΙ4ὰ νοῦ Ομ 6. ΠΟΡΠΠμΗΐ, 
ἀἴ6 δοιὰ τὶ Μάμπο ἄρον ἄρῃ ὙΥ6]- 
θη πα] θη, νυ]. Θά. ὅ, 820 οὐδ᾽ ἐδυ- 
νάσϑη αἶψα μάλ᾽ ἀνσχεϑέειν με- 
γάλου ὑπὸ χύματος δρμῆς, οὔθῃ 
99. Ὁ 189}: 

116. Νάο!ι Απαϊορίο νοι ἄλγος 
ἄλγει πρόςχειται α. ἃ. ΥΥ ὁπάπηροη 
56 Ζί ϑ008}. δαί ἀ65 δον ὄπ! οιοη 
ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ ἴδοις ἄν ἀὰϑ 86- 
τνξ εὐαρον ἄλλον ἄλλῳ προςίδοις ὦ ἄν, 
4. η. ἄλλον πρὸς ἄλλῳ ἴδοις ἄν. 
Ἵ: γΟΡΡΊΘΊ ΟΝ τὶ ἄθιι εὔπε. ὅρ- 
γις δοὺ δ ἀὰ5 ἀἀράνδηρ δοίη 46. 
δα ἀθη ΟΠ ΙΓ σα [ὉΠ νου Ρἀπη θα 
Ἰμθίοιθη, Ἄν 6] 016, τνἰο Ζαρνρ.} ἀλ- 
λος ἐπ᾽ ἄλλῳ πέτονται, 50 50188- 
ΤΘΉΎνΘΙ56 8 ]Ἰοἰομβαπι δα  Παιιθρη: Εαν. 
ϑ00}!|. 1142 ἀϊ6 ἃυ ΒΟ οἰ τοΡ νὰ θη 
γοΡΡΙ πη θη ἨροΙάθη ποτανοὶ ἦνυ- 
σαν τὸν Αἵδαν. Ηϊρρ. 840 ὄρνις 
γὰρ ὥς τις ἐχ χερῶν ἄφαντος ε 
Πήδημ᾽ ἐς Αἵδου χραισινὸν ὅρμ 
σασά μοι. 

110. χκρ. ἃ μ. πυρός, ταχύτε- 
ρον τῆς ἀσεραπῆς )ὰ5 Ερῃμοίοη 
ἰδὲ θρίβοι, Ηθ5. ΤΊ θος. 819. αἰδιποὶ 
ἀϊο Ομππᾶνα ἀμαιμάκετον πῦρ. 

18ὅ λυγρῶν πόνων ἱχτῆρες ἐπιστενάχουσιν. 

118. ἀκτάν, νγ61}} ἀθι" Α ΠΟΙῸΝ 
ἄθη Ηδάθ5 υαπηϑιγῦμπι!. ΡΙ]αίοη Ποῖβϑὶ 
ἕσπ. ϑεός (ΤΊ ΘοΚι. 16, 62 ἔσχα- 
τος ᾿Α{δας). νοὶ} ποῖ ἀοι" ΗΠοιμογῖ- 
50ῃ6η ον ΘΙ Παπρ δοῖπθ ὙΠ αηρ; 
ἃ ὟΥ ὁϑίθηθ δον Ενάθ, νὸ 416 
δόππθ. πἰράονβίοιρι, δράδοιμι υνρα, 
νρ]. Οἀ. 12, 81 γρὸς ζόφον εἰς Ἔρε- 
Βος τετραμμένον. 

119θ. ὧν ἀνάριϑμος, τὰ ΑΙ. 
002. ΥρῚΊ. θη δ᾽ οἰ οΠ ΚΠ πρόπάθη Ε1η- 
50} 'Δδν ΦΕΓΟΡΙΙΘ τ ὦ πόποι. 
ἀνάριϑμα 

180. νηλέα, 61] πᾶν ἀᾳγοὶι 
Βοράνιιηρ δηθοβδίθοκι. σι ννοράθῃ 
[ἀγομίοιο; ϑὰνατ α φ.- Ἀπβίθοκαηρ 
πὰ ἀδπῖ Τοά νοΡθνοϊζοηά. 
ΑΙΒΟ 5ἴαρθθη 80 υἱ616, ἀδ85 ἀϊ6 
ΟΠ ΡΠ α δ η. ποῦ 4116 [,οΙοἤ θη 
γΘΡΖΟῆ θη Κοηηΐθη. ΠῸΡ ΠΟΙ ΒΙΠΙ5, 
ψῖο ΤΥδοῖ. 214 ἐλαφαβόλος, Βεὶ 
Εν. στεφαναφορία, ἀηΐθη 1210 
“αϊαγενές. 

181. ἀνοίκτως, ἀνοίχτιστα, 
ἀνοίμωκτα, ἀθν μοὶ ἀθν Βοβϑίαϊαηρ 
ἀρθ!Πονο. οἰμωγή πἴομν. {Ἐπ 6 πᾶ [116.. 
δοηθο, Θοά. δῦ οί φιι6 α667- 
ὅο ἤμηορα. οὲ ησμοεῖ οσα- 
7 Ὁ ὁ. 

188. ἀχτὰ βώμιος, ΑἸτὰν- 
δοβίδάεο: ἄθηη ὥςπε τοῖς ἐν 
ϑαλάσσῃ κινδυνεύουσιν αἱ ἀχταὶ 
σωτήριον, οὕτω χαὶ αὐταῖς οἱ βω- 
μοί, ΤΡ ΊΚΙΙα΄α 5. γε. 114. 

180. λυγρῶν π. ἷκτ., ἱκετεύ- 
ουσαι ὑπὲρ λυγρῶν πόνων. 
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παιὰν δὲ λάμπει στονόεσσά .τε γῆρυς δμαυλος" 
ὧν ὕπερ, ὦ χρυσέα ϑύγατερ Διὸς εὐῶπα, πέμψον ἀλχᾶν, 

Στροφὴ γ΄. 
"»ὕ ’ Ν , « -- 2} ϑ ,’ 

“ρεά τε τὸν μαλερόν, ὃς νῦν ἀχαῖλχος ἀσπίδων 
φλέγει με περιβόητος ἀντιάζων, 

180. Ηοιρ βὅηρο πμὰ ἀν βοι θη 
αι Θ ἢ οὶ, ἰ ΚΝ. ὅ. [0606 ι" 
ἀϊθ ίθι" ἀθη [Ππιϑυ πάθη θαι] ]ηΐ6 
Μοιάρον (σι 1060) λάμπει νβῖ. 
414, σιι ΡΠ]. 201 υπά ΒαΚΟΙν Πα. 
ΒΡ. 12 παιδικοὶ ὕμνοι φλέγοντι. 

181. ὧν ὕπερ, ρμ᾽ὴΟὺ φιρὶθ τς 
αὖδ,νγητεποαη αἰ ἐ5, νυνὶ ἀη5ο ΜῚ0- 
161 [ὃν Κνυδηκμοίίθη, Ἄ6β6Ιι. 
δορί, 118 ἴδετε παρϑένων ἱκέσιον 
λόχον δουλοσύνας ὕπερ. --- χρυ- 
σέα. τιμία. 
.189. Μδᾶμ νουϑιπάθι σονν η] 16] 

εὐῶπα ἀλχάών, ποϊιοΡθ]1- 
ὀκοηάο Ηἄϊ]ε, ἱπὶ ἀδροηβαί Ζιι 
ἄθιι θδ]οἰἀϊροπάθη ἈΉΌΠΟΚ ἄθιν πη- 
βϑοΡαϊρι, ἀπ μου]! ροπάθη [μθίο θα, 
118. θὰ ἅὲγῦ ἀϊθ πιο" δηρθΖο- 
ὅ6η6 ῬΑΡΔΠ 6 516}16 ΑΘβοΙι. απο. 487 
δὸς δέ γ᾽ εὔμορφον κράτος ἄἀυγοὶι 
416 βομβίαρθπάθ νυ" ϑβουιηρ Μοὶϊ- 
πθκο5 δὸς δὲ ϑεύμοιρον κράτος 
νυ ορ 0, θὲπ τον Ζιι ἀ6ι" ἃ! θη Κ 6ι- 
Βἱπάιηρ εὐῶπα ϑύγατερ Διός πι- 
τ κΚροκοῆνι. δορῖ. ἀδαίοι ἀδιῖ 
δι ἀϊ6 ῬΑ4Π|1ὰ5 γλαυκῶπις, Αἱ. 4580 
γοργῶπις, ννῖδ 5ῖ6. Αἰβ. Βοῃα  Π0 Κ- 
ὁπάβιθ ἀδιειπ ἴῃ [μα Κοῦῖκα ἃ15 Ορ]ι- 
{Ἐπ ] 115, ΟΡ 15, ΡΏΠΠ1α, ἴῃ Αν- 
Β05. αἷἱβ Ὀξυδερχώ νϑγθινν τνᾶρά. 
(Μι|0 όυθθοκ Ραγα!ρρ. 1, 209 ἀὰ5 
ΕΠ ΠῚ εὐῶπι σι 5θίΖθη ((4}}1- 
γη 86}. Οὐπι ἄνασσ᾽ εὐῶπορ) ν- 
ἀθγραί θη ἅπη!]ο 6 ΟΠ ΓΒ 6]! θη, 
ἴῃ ΘΙομ θη 416 πιά ϑο.  πΊ50ῃ} 6. Επ- 
ἀπηρ᾽ ἴπὶ γοσδίν δοιημμηὶ ὅ'θη. Ρ6- 
Ὀνδιο. ΘΒ θη. - ΟΡοπθῖη Κἂππη 
ΠΙΘ νη ΑὙ ἸΘΙμ 15 ὨΙΟΠ. ἀϊο ἢ 646 5οῖη.) 
Ὠγιίθ διν. ἀπά Απιϊδ5ιν. 

Ναοϊι οι] ἀθυαπρ ἄἀθν Νοῦν Κορ 
ἀον (ποῦ σι ἀθν 159 Ὁ δὴ ἀϊθ 
Ηαιυριρόϊιον φογιοιθίθπ Βι16 απ 
δομαῖζ σαν οκ, ᾿μάθαι πᾶοῃβι ΡΔ}185 
Ζθιι5, Αρο]]οη, ΑὙ θηῖβ (16 0. Ὁ. 

ΒΌΡΠΟΚΙ65. 1]. 

1085 . ἀϊ 56! 6 νῖθι" ἀδίιοι νοὺ- 
θυπάθη 51π4)] ὑπὰ ΒάκΚομοσ ϑδιμμΐ 
βϑίηθιι (ἀθο]ρο. μου οι ρου πίη ννϑῖ- 
ἄθη. 

190. Αὐϑ πέμψον ἀλκάν ἰδὲ 
“1 νωτίσακι οἷπ ἃ] Πρ ιμθί πο "65. δός, 
ποίει τὰἃ ἀδηκθη, ννἱθ ὄϊον πὰ ἃ6- 
θϑίθα, 2. Β. ἤγιιην. θη. 104 "οι 
ΑποΙῖ565. ἀϊθ Αρῃγοάϊίο: ποέξο δ᾽ 
εἰςοπίσω ϑαλερὸν γόνον, αὐτὰρ 
ἔμ᾽ αὐτὸν Δηρὸν ἐδ ξώειν. -- θ16 
Ροβδί, οὔϑη 27 δἱ]βϑιβμοίη ὃ πυρφό- 
θος ϑεός βοπᾶπηῦ, νιῖγὰ μἰθ "6- 
5. πη ἴθι" απἴθ}" ἄδην Β1146 465 Κνϊθρ5- 
δοί(65 βοίαβδί, ννοάσσοι [ἀν ἀϊθ δη- 
ΒορΡα θη ἀδβοίοθθο ἀονΡ Οοιίϊον 
Θἴη θα ϑρι ομθπά οι" Βοιηἀ ροννοηπθη 
νυρά. ΑΘ 5 [ιϑῖϑϑὶ αἴθ Ρϑϑί, νυ ὶ} 
μ"δῖ46 βροκτολοιγοί: ἀπὶ ἅ}81 ἄθη 
{{πιϑυβοθ ἃ νοῖὰ νὴ ΡΚΠΘιΘη Κριθρ5- 
δοῖ. Ζὶὶ ποῖίϑθη, βϑίχζί ἀν Πιομίον 
ἄὥχαλκος ἀσπίδων (νῈ}. Ποιι. 
ἄσιτος ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ πο- 
τῆτος, ΑἸ. 521. ΕἸ. 96) μἴπΖιι. Αϑμη- 
[οἱ Ηθβἰοά. Θρρ. Τ0ὅ εὔει (45 ᾿νῦϑο 
γον ἄθη Μαμπῃ) ἄτερ δαλοῦ, 
656). Αξ. 82 ἀν ανεῖβ. ὄναρ ἡ με- 
ρόφαντον ἀλαίνει, ϑόρ!ι. ΕΡ. 618 
Κυριὶβ ἄνευ δορός, ἄνευ σε- 
ϑήρου πάντα τοι συντέμνεται τὰ 
ϑνητῶν καὶ ϑεῶν βουλεύματα, 
ΕἸοΚίθα, ἀϊὸ σὰ Εππου πη ον 
ΚΙγιάμπηπθϑιρα, Δη ΘΒ ΔΟ]6 1}, αὶ, Εὐαν.. 
0... 618 ὑφῆψε, “δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ 
πυρί, Α’ὸ5 ἀρότοις ϑερίζει βρο- 
τοὺς ἐν ἄλλοις ΑΘ50.ι. ϑρρ]. 696. 
Βαϊ ἀθὸνΡ ἀθι μοῦ σαπᾷοϊιϑυ ΡᾺ]- 
ἰὰ5 βαρθη ΑΤὸβ ἃ, 50. ἄθηκιὶ ἀ6ν 
Ὀιοπίθ νι θ] } θοῦ πὲ ἀϊο Ραγίο 5[6]- 
Ιᾳπρ θοΙάοΡ νοῦ Το] ([]. ὅ, 824 ΗΠ, 
21, 8391 [{.}, οὔννοΙ! ΒΘ θη ἃη46- 
ΓΟ ΑΡΘ5. βοιηθίηΐ ἰδ. 

191. φλέγει, νἷο μαλερός, 
ἤδοῖ 100. --- περεβόητος., νὶθ 

4 
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παλίσσυτον δράμημα, νωτίσαι πάτρας 

ὩΣ κα Ν 2 ’ [φὲ 

εἴτ᾽ ὲς τὸν ἀπόξενον ὅρμων 
Θρήκιον χλύδωνα" 
᾿ - ’ ΡΒ. Ἂ γ -- 

ἐελεῖ γαρ᾽ δὶ, τι νὺξ ἀφῇ, 
τοῦτ᾽ ἐπ᾽ ἤμαρ ἐρχεται" 

200 τόν, ὦ πυρφόρων 
ἀστραττᾶν χράτη 

19 ἄπουρον, εἴτ᾽ ἐς μέγαν ϑάλαμον ᾿Αμφιτρίτας, 

γέμων, πτάτερ, ὑπτὸ σῷ φϑίσον κεραυνῷ. 

θ61 ἄθιη ΗἨὀγδηγοκθοη 465 νν ΚΠ ΘΠ η 
Κυϊερϑθοιίοβ βοὴ ἄσβεστος ὄρωρεν, 
850. ΘΡΡΟΡῚ, ἀΙ 656} Ῥοβίρου || 616 ]- 
Π65 Φδη)ΘΡΡΘΒΟΙΡΘΙ, 5. 189 {᾿Ὁ ΑἸο 
' ΕοΙρομάθη. ΟΡ ΠΠΘΙ. 4ἴ6 Αἰἷι8- 
ἀνγοκο ἃπ ψΊΡΚΠΟ θη Καϊορ, Ὑ16 
νωτέσαι, ἀπάρασϑαι, θγβ8α 06᾽- 
6γ0. 16 Ἠδαδιηρ δ 159 ἢ. 490. 
0. (. 225 πάλιν ἔχτοπος αὖϑις 
ἄφορμος ἐμᾶς χϑονὸς ἔχϑορε. 

194. πάτρας ἄπ., κα 100, θεν 
ἄπουρος ῬΙΗΙ]. 686. 

195. θὲ (μον (νρὶ]. Αἱ. 1192 [ἡ 
νυυηβοις ἄδθη Ῥοβίροιυ ἴῃ ἀὰ5. ἃ}165 
Βόδβθ νϑυβο προ η 6 ΜΘ 6" πη φυνἂν 
οη νἀ. 5 νυ θϑί ἢ} ̓η5 ΜΙ 6] ΘΓ 
οὔθ πον ὄϑι 10 }} Ἰη5 βοῆνναρζο ρθουν. 
})ὰ5 βᾶηχθ ΜΙ 6] 6 6 ᾿θῖδδὺ ΒΙΘΙ 
ΤΙ] αμο085 (6 ΑΠρΡ6, ἀον ἀὁ- 
18 }1π 465 Ῥοβϑιάοηῃ (νἴὸ Ριηά. 
Ργμι. 11,2 Ἰνὼ ποντιᾶν ὃμοϑά- 
λαμος Νηρηΐϊϑων), ννἅθμινεπα βοηϑὶ 
Ῥοβοϑιάοπ, ΤΠ θα πα ἃπάογο ΜΝ 6θι- 
δός οἰμθη Βδϑιπαΐθη ῬΑΙ]αβὶ, ἴπ 
Μϑοροϑυοίθη θθννο θη, νρ]. 1]. 18, 
21. 18, 402. 24, 18. 

190 [. ἀἀδιποίηι ἰδὲ ἄθν πόντος 
ἄξεινος, πο] Απϑι θά οαπρς σνίθοὶ- 
5686} Κο]οπίβίθη ἂη βοίπθη Καβίθη 
εὔξεινος, ν5]. ῬΒΠ]. 2171. Πκ5 ΤῊ Γὶ ἃ- 
ΚΟΥ ΠΘΟΡ, ψγ068211 ΑΡΘ5 ἀοτγὶ Πιοὶ- 
50} ἰδὲ, Π. 18, 801. 0ἀ. 8, 961. 
Απηι. 9710. --- δι}; ἀπόξενον ὅρ- 
μον πᾶθε ἴοῃ χηἱὶ Πδάογ!οίη ὅρ- 
μῶν 080} Ρθη, ἀ. ". ἄνευ ξε- 
νίων ὅρμων, νβ]. χὰ 190. Π6γ 
Ομο. πιι55 ἄθη ΑΓΘ5. πίομί ἴῃ δἴποηῃ 
Ηδΐοπ, ϑοηάθιη. ἰῃ5 οῃηθ Μϑον 

᾿ Ζιρθβοίζί σὰ ΠΡ 6 ΒΟ θίηθη, 

νν ἰϊπ5 0! 6: ἃιιβϑοΡθ δὲ οἷ Αρ- 
ΡΟΒΙ ΠΟ πϑν ΡΝ ἃ] Π155 ἘΠΙΘΡ 50 ἅηγ9}- 
τρᾶρ! οι οι ΒΟΡΡ θη νῖο ὅρμος ὑπὰ 
κλύθονν ποὺ ἀθηκι αν. 

198. ον όμη]ον. τέλει γὰρ εἴ 
τι νὺξ ἀφῇ. ΔΑἸ]οΐη τέλει ἰὴ δ΄ππ 
νοη τελέως ἰδὲ πἴομ! παοινν οἰθραγ; 
ἐν τέλει (5ἱ φιεϊᾷ θὰ ἐπ ἴηι. 6 γ»8- 
{ηιογῖΐ) τὰ νουβίθηθη, ννἂγθ 56} 
γι. ΠΔΠ 6" "6 Ὁ] η νυν αἰ Επηθπά. 
νοι (ἡ. 1.. Καγ56} ππὰ 4. {60 ρ (νΒ]. 
Ἄθβοι. ἔτη. 581 μένει γάρ" νυιἷϊξ 
δ᾽ οίοινοιι Αδγπάθιοη): ἀθππ ΑΓ 5 
ρα ἢ ἀἢ8 οἷη ἔπάο πἃ- 
6 6, πη ΤΊΘΡθθη οηϊνοικογη 
(28), σνοΐδνῃ 11} πίον, Π ΘΠ: (46 ηπ) 
νγῶλ2 5 ἀϊο ΝΔΟΝῚ 105] ἅ55., ἀδ5 
δΡΘΙ ἀον Τὰ 8η. Αποὶι ΒΙΘΥ 
βἰπά ἀφεῖναι (5 ἀδπ Ηᾶη - 
ἄθη 1ἃ 556) υπὲ ἐπέρχεσθαι 
(ΡΙΗΙ. 101) νοι ΚΥΙΘρΡΘ ΠΟΙ ΒΘΠΟΙΝ- 
Ἰη6π: εὖ -- ἀφῇ νάναο ἵπὶ Ῥρᾶϊο- 
εἰναι δοίη εἴ τι ἀφείη, ἥμαρ ἐπήρ- 

χετο, νῈ]. Ποροά. 4, 112 ὡς ἕκχα- 
στός οἱ “εὐχϑῆ; ϑιδοῖ δῶρον. 

202. Ὁ) 16 Βύομον ὦ Ζεῦ πάτερ. 
Ἰλᾶπη πδϑίο ἴη 46 Ρ ΔΒ ΡΟΡμὸ οδἷ- 
νγἃ5. Δι 556 [46 η δοίη. [)ἃ ἃ 8 ἀογὶ 
Κοῖπο ΠοΚὸ δῖοι [Ὧ 1} ποι, 50 
ΒΆΡ6 ἴθ ὦ Ζεῦ, ννθ]ο θα. ΑΡβοιινϑὶ- 
ΡΟ ἃϊ5 οι οΥ 50Πθι" ἨΘΙΪ ΠἸ ΒΟ ΘἢΖ 

δ9- 
Βροθοη: πάτερ ἰδὲ ἀπγοῖ ἀϊδ 
{προ ὰηρ ἀθα!! θη ρθηιρ. δ δπη 
ἀ16 ἄλνιροθ (ἀὔθιον 56 108: χὰ 6}- 
50! ΘΙ ἃ ΡΟ ΌΡ ΟΡ νη, 50 
5011 Ζθι5 πι}" ϑθίηθ Β]1Ζ6 ϑθπάθῃ, 
ν8}]. Αἱ. 698 ἢ, 
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᾿Αντιστροφὴ γ΄. 
ΔΖ » ἕξ , δὴ Ξ Ἷ 1 ) 2 2 ,λ 
Ζυχει᾿ ἄναξ, τὰ τὲ σὰ χρυσοστρόφων ἀπ᾽ ἀγχύλων 

, δ ϑνΝ 2 ’ Ψ -Ό 

βέλεα ϑέλοιμ᾽ ἂν ἀδάματ᾽ ἐνδατεῖσϑαι 
2 

ἀρωγὰ προσταϑέντα, τάς τε πυρφόρους 
2 ,,ὔ Ἔ 

«Ἀρτέμιδος αἰἴγλας, ξὺν αἷς “ὐχι᾿ ὄρεα διᾷσσει" 
τὸν χρυσομίτραν τε χιχλήσχω, 
τᾶς δ᾽ ἐπώνυμον γᾶς, 
οἰνῶπια Βάχχον εὔιον, 
Παινάδων ὁμόστολον 
σπλαϑῆναι φλέγοντ᾽ 

208. “ύχκειος, ὑγϑρυῦμηρ! ον ἀν 
ἄδιι Πυσμ ρθη Μόνράοι (λύκος) Βεὶ- 
πἰραηρ ὑπ 012 νον ΒΙαΡ 80} 16 
δον ἄμροηάθ οἱ, οῖβϑὶ Αρό]]οι 
θ6ὶ ἄθη ΤυΡαρίκΚορπ ἃ]5 ἀον ἄδθη Βδίπ- 
ἀδη [ὈΡΟΒΊΡᾶγο, ἀϊθ ΕΡδαη4θ. τηᾶο}- 
εἰς δο] χοηαο ἀοιί, ᾿ἰπἄθηι ἂπ ἀἃ5 
το ίβδοπαθ ΤῊ βοάδοιὶ νιὶνά: 
656}. δορί. 181 “ύχει᾽ ἄναξ, 4ύ- 
χείος γενοῦ στρατῷ Φδαΐῳ. ΨΕΙ. 
ἀπίθη 920. ΕἸ. 050. Αὐ56}}. ϑιργ!. 
069. --- χρυσόστρ. ἀγκύλα, 
11 ρδοϊάθηον 56"! π6 "6- 
Βρᾶηηίον Βορθη, νῖθ Αρο]]οη 
χρυσότοξος ποῖδϑι. Νδοι ἄθιι ἢο- 
ΠΟΙ ἼΒο θη ἀγχύλα τόξα (ἀγκυλότο- 
ξος) θνδυο! ὅοριι. τὰ ἀγκύλα 50}- 
βίδην 150}. [ΡΠ ]10}} 1656 5 Απ- 
ἄγ ἀγχυλῶν, ἀγκυλᾶν. 

205. ἐνδατεῖσϑαι, καταμε- 
ρίξεσϑαι εἰς αὐτόν, αἰ ον» ἰοῖα 
αἴχο ἤμιο ἐς οορίϊοί. Ψ6]. Π. 
τ, ὅ8 ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν 
ᾧχετο κῆλα ϑεοῖο. 

206. προσταϑέντα, ὙΒΕῈΠ 6 
ῬΙΘΙ16 βομαϊχζοπ ΗΔ]Γ6. θγιηρθη 50]- 
θη, ἀὰ ἀϊθὸ Μρϑηβοίιθα. οἷν 80] )- 
ἱζθπᾶάθβ φροντίδος ἔγχος 110. Ζυ- 
ΘΊΘΙοἢ. ΟΡ πος 46 Αὐδάγαοκ ἃη 
ἈΡΟ]]υη προστατήριος. (ΑπάοΓΘο [οἷ- 
ἴθη προςταϑέντα νοῦ προςτείνω (͵η- 
ἑορηία ασυθ» δι αἰ647.}) πον, Ὠιπάον ἢ 
56} 610} ν ΡΘ}} προςταχ ϑέντα.) 

201 ἴ. Αγίθιἷϊβδ (φωςφόρος, σε- 
λαςφόρος) 50 ννἱπρὲ δυΐ Καπδῦννεν- 
Κοὴ ἴπ θοϊάθη Ηδπάθη Εδοκοίη (δὲιὲ- 
πύρους ἀνέχουσα λαμπάδας Ἑκάτα 

Αν. Ἀδη. 302), «ἰ5 ὅγιηθο! 4865. νοῇ 
11 νυ ἤθη θα Γ]10ῃ 165, Πρ ηρ πᾷ 
ἀδάθίμθηβ; 8415. Τἄρονυίη (Ἄρτεμις 
Ὀρτυγία ἐλαφαβόλος ἀμφίπυρος 
Τγδοῖ. 214) ἀυγο βοινν ἄγη! [6 χε 
γοη ΝΥριθη (Θά. 0, 102) ἀϊὸ 
Βοιθθ 465. 11 ππὰ Αρο]]οη Πιοἰμιῖ- 
56! 6η Πγκίθη. 

209. )16 ὕρριρε Εα]16 ἀδν Ηδᾶν- 
Ἰοοκθὴ ἀθ5 Πίθηγβϑοβ ννυγάθ ἀπ Ρο ἢ 
οἷθ θυ γὈ1065. ἴδιο ΤΟΝ χὺ- 
Β8ΔΙΠΘΉΡ ΘΙ] θη, νν 65 }}8}} ἀ6ι" αοιί 
80} ἀἴ 656} ΟΡ ΚΙΘΡΙ 50 150 ἼΔΟΝ 
χρυσεομίτρης, ϑηλυμίτρης δοηδηῃῖ 
νυῖρα. 

210. ἐπώνυμον, νΜ61} ΒΑΚΟΙΙΟ5 
(Καδμείας νύμφας ἄγαλμα Δ. 
1118) ἴθ ΤΏορθοα νοὸὰ ὅθιποὶο ρ6- 
Ρογθη Καύμεῖος ἄναξ, Τηοϑαητ5 
αἴδιι5, ποῖ ἄθὰι [8η46 Βοιωτός, 
Βοιώτιος ϑεός, Ἰνοὶ νι οι θη ΠΙσ6ἢ- 
[6 Γη. ἢδο ἃ] θη Βοπθηπηηϑ θη ἀ6} 
δίδαν ὑπ ἀδθθ [,π4θ5 Οβ  δῖμ5, 
“ογηήνδ5, ἰολιἑογιμα ἀθιδ, Π 1 αΘ118, 
]αοολιιέ5 Ὠἴθ55. ἄπο} ΤΟ πα Ποἰϑϑί 
Βαχχεία Θήβη Τνᾶοι. 5610. Εν. 
Ιου 1578. 

212. Μαιν. ὃ μ., “ῖθ Απϊ.1150 
προφάνηϑ᾽ ὠ Ναξίαις σαῖς ἅμα 
περιπόλοις Θυίαισιν. Ἠϊηϊον ὅμό- 
στολον Κοῖῃ Κοπιπᾶ, νν6}} -- - ἅμα 
Μαινάσι. 

2138. 16 "δὶ Αθβόμυ!β απὰ π- 
γὶρι 65 οὐ. νογκΚοιιποπάθ ΕΌΓΠΙ 
πλαϑῆναι πᾶν8 0} 465 Μοίγιιη5 
ννοῦθη 5ἰαίὶ πελασϑῆναι ροδοί τι, 
νῖ 214 ἀγλα ώπιϑι 5ιαῖι ἀγλα- 

4 Ὲ 

210 



920 ξένος δὲ τοῦ πραχϑέντος. 

Ὁ ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

ἀγλαώπιδι 
Ν Ρ] -- 

“10 σεεύχᾳ ᾿πὲ τὸν ἀπότιμον ἐν ϑεοῖς ϑεόν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

διλτ ἐ ρ0 7 δεν δ νν λει νϑι τον ’ ΡΥ 
«Αἰτεῖς" ἃ δ᾽ αἰτεῖς, ται ξὰν ϑέλῃς ὅπη 

’ ’ “-- , 3 ᾿ε -ὭΣἪἷὮ χλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ 9. ὑπηρετεῖν, 
ὍΝ δ) ’ - 

ἀλχὴν λάβοις ἂν καναχούφισιν κακῶν" 
ς ᾿, , Ἁ “ ») -ῳ7 γ - 

ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ᾽ ἑξερῶ, 

ὦπι. ἘάκΚοΙο5. δον ηρὶ οἷηο Κιθη- 
δοκοὶ, νῖὸ Αηϊ. 1126. ἔπιν. ῬΠοΘη. 
228. ἴοη 7125 υπὰ βοηβί, νν6 1} τηδὴ 
ΒΙαυθίθ, ππίρι" ΕΔΟΚΟΙϑΟΠοΙη [6161 
61" 56ῖπθ {Ππηχῦρθ δι ἄθιη ῬαΡ πᾶ 55, 
5. ΑΥὐἹδὲ. ΝΡ». 608 [Π᾿ 

21ὅ. ἀπότιμον, ἰμῃβοίθνιι. ἀν 
Ῥοθυίβοῖι πηρίνια Ροβίρου Κοῖπο ᾿ οὺ- 
ΘΒ ηἙ Ἡ ἐα ἄδῃ ἜΡΡΣ αδιίθνῃ 
θη θϑϑί, γβὶ. Α6586}). ἔν. 091 ἐν 
τοῖς “ϑεοῖς ἄτιμος εἶ σύ. οι. 91 
τί τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς 
ϑεόν; 

Βοράθ ἀθὸ5 Θθάϊριι 210 --- 275. 
ἀοἀαπκοηρᾶηρ: τῴ 110 ἰμτ 
τὰ δ ηθὴ ΝΥ ογίθη (δ θν βο θη, 50 
Κῦπαν 1π Θαοἢ ἀϊ6 ΕΙ ϑαπρ 56} 8 1- 
θη, 416 π᾿’ νὸπ θα (ἀὐἰίοτη οι- 
Ποιῖ. ΠΙθθ6. (πποῖπο ὙνοΓΓ6) ψν1}} 
ἴθ Θὰ ἢν νοῦσοι, νῦ]ρ Ροιπὰ 
ἄἀθυ'" [ΓΑρΊ ΟΠ 6 πα ὅ'Δ 06, ννγ 61} ἰοἷν οὐϑὶ 
ϑρᾶϊον" ὑπο πίβοιο Βάρρον σΌννΟΙ- 
ἄδθη θῖη. δᾶμον ἰογάουο ἴον 116 
Καάπιδῖθι" ἅτ, ἄθπ Μῦν ον ἀθ5 
ΤΠ μαῖο5. ἃηΖιιζοίρθη : νυ ῃνν οἰ ρὶ ἢ» 
ἴπ ἀσγοῖ ΗὐοΚϑιομίθη ον ορθη, 850 
γοΡοΡ ἄπ. ἴθ ΑἸΒΒΟΒ]ΠΙΘϑϑαπρ (65 
Μὸύγάουβ. νοι 4] 16 πὶ ἀρ υ οθὴ τππὰ 
τ Πρ όβοη νου Κοι" τὴϊῦ Θὰ. θη 
Τηδίοῦ 06, [4115 δ" νου θο σ 6 η 
Ὀ]οῖθυ, το ΕἸ, νυνὶ οὶ διιῖ 
το. φἸθῖοπ η ΕἼοΙ. ΠΡ αν πη 50}, 
ννθπη ἴον ἢππ νου θη] 6, 5016 Θ᾽ 
ὅσο} πιθὶη ΗδιβροπΟ556. 8561η. 8) 16 
ΑΒΓ] πρ πιοῖπο Απονάπαηρθη 
ἌΡ ὑΡᾶρθ ἴθ διοῖ δα, αἴθ 1Πν 
50Π0π οπο ἄθ5. ἀοὔοβ (ἀθ]θῖβ5. ἄθη 
Μὸόνράθυη οι Ρο5 Κὔπὶρος πάϊς π80}}- 
βρύγθη 50}}16ὴ: 160Ζὶ ἃ) 6, 44 ἰδὶ 

ἢ. γὰρ ἂν μαχρὰν 

αἷς. δοίη ΝΟ ΟΡ οι. πὴ Ἀφίοῃ΄ ππὰ 
'ἰπ ἀον Εἴθ ἀᾶζιι νοΡΡ ΠΟ ον Ὀΐη, 
χνοράσ ᾿οἢ πο 5 παν ουϑιοι! 556 η, 

ἀὰ5 σι Ζ1616 [ἄπροα Καπη. ὙΥ6ν 
ἌΡ6 1" πηϑίποιῃ Βοίθ!] 6. ποῦς ΕὉΪ5 6 
Ἰοιβίθε, 5011} νϑυαοις, ἀϊὸ ἀρνῖθθη 
ΤΠΘΡᾶπο ἀθν βἰθίθη ἀπᾶάθ ἀδὺ 
αὀίοι". ΡΟ] θη δθῖη. " -α Ὠ16 
50 ΥἸ]5 66. Ηαϑὶ ἀθ5. Οοά., ἀ85 α6- 
θοῦ ΑΡο]]οη5. σι ΟΥΓΠΠ6 πα, ἀσδϑδοῦὶ 
ποῖ ἃ ἄθη θαι ἀθιν ἢθάθ ππὰ 
ἀϊὸ Εὔριυπρ ἀθν ἀράδηκοη. οἰπθη 
τ ΚΠ θη ΕΠ ΠΠιι55. Μίαπ θθδοιίο 
ἀἴ6 πο ἴδοι θα. ΑπδΚο]α θη. ἀπά 
Ἠδα!ὰπρθη 465 Αβά μι 6Κ5. 

210. Ζάνο αἰτεῖς ἰδ 218 ἀλ- 
κὴν (189) κἀναχούφισιν Ἀφροϑβιοη. 

211. ὨϊΪ6ὸ νόσος νὰ ννϑρθα 
190 ΠΠ. «5 Ηδιρίβδοιθ Δ]1]6ἷη. ρο- 
ηδηηΐ. 

219 Γ᾿ Ναομάγ κι! οι ᾿οιμοαονὶ 
Οοα. 5θῖηθ ρἄπζιοις [{πρ 6 Καπηῖ- 
50 Πα [Ὁ τ ἀθν ἄθηι (01 ποο ἢ βᾺ 1 
ποὺ πα ρου μο θη ὅδομθ, νοη νν 6 ]- 
ΟἾΘ ΘΡ' ἃ]5 ξένος ᾿-- ἀν ἀϊ6 
ΝΥ δπάπιηῃρ; ξένος τοῦ λόγου, ἃ. 1. 
ἄπειρος --- Κοίπο Καπάδ πάθη Κῦύη- 
Π6, ν8]. 249. πῃ 5θῖπο {Ππκὰπ46 
σϑομι βίανκ ΔΙΙ5ΖΌΒΡΡΘΟ θη, Ὀϑάϊοηϊ 
ΘΙ" 5160}. (61 16" Βρ᾿ἐἤπάϊροη Εηι- 
ΒΘ ΘηΒ.ΘΠΠαηρ 465 λόγος ὅ δὲ (ἄθ1" 
ἴῃ ΒΌΪΘο ἀ65 (μου ΒΡ ΟΠ 5. σὰ ππᾶἃ- 
δμδπάθῃ Μιὰ) ἀπά 465 σπρ α- 
χϑέν (ἄον Ετιπολάππρ 465 [,8105). 

220 ἢ Ιοἢ 1] δαοῖ 485 
ΝδαομῖοΙροπάθ νουῦ]ορθη, 
611 Ι͂60ἢ δυῖ πίον ".6- 
Βοιρᾶπκι (αὐτός) Ιᾶπρὸ ἴογ- 
ΒΟ 6. πὐ55ῖο, ᾿πάδθπι ἰἴἰοΐ 



ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 9 

»ὕ 2 ’ 2 ΒΩ. ’ 

ἴχνευον αὐτός, οὐκ ἔχων τι σύμβολον. 
-- 2 ἂν Ἀ - 

γῦν δ᾽, ὕστερος γὰρ ἀστὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ, 

ὑμῖν προφωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε" 

ὅςτις ποϑ᾽ ὑμῶν «“Δάϊον τὸν “αβδάχου 
’ 2 ὴ ΒῚ , ’ 

χάτοιδεν ἀνδρὸς ἐχ τίνος δια λετο, 
τοῦτον χελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί" 

ΡῚ Ἁ » Ξι ’ 2 ς 

χεὶ μὲν φοβεῖται, τοὐπίχλημ᾽ ὑπεξελὼν 
ιλαΝ 9 « - , Ν 2, Ἁ 

αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτοῦ ---" πείσεται γὰρ ἀλλο μὲν 
2 Ἂ, 9 , ῳ 2... 2 ’ 

ἀστεργὲς οὐδέν, γῆς δ᾽ ἄπεισιν ἀσφαλῆς. 
2 ) ΕῚ 2 

εἰ δ᾽ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἐξ ἄλλης χϑονὸς 

71ἃ πίοι ἰρροπᾶ οἴη νι κοη- 
παπ ρα 1161 ΒΡ} 6, ἀὰ5 πιϑῖπθ 
ΝΟ Ο βόα ησΘ αι 5106} Ἰοῖτθ Κὔμη- 
(6. Ζυ ἔχνευον ἄν ἰδῖ σὰ ἀθπ- 
Κοα εἰ μὴ ἐξεῖσπιον ὑμῖν, νρ]. 82 
318. δ᾽΄᾽Ὸ βονμη]!οῖθ υυἹάογβίη- 

πἶρο μοβᾶρὶ μὴ οὐκ ἔχων --- ἀθπη 
αἴθ οἰηχὶρ πῦρ] 16}16. Αὐδιθραπρ γ5ὲ 
αἰϊᾳιῖα ἐπ αἱοῖϊΐ 76} 67" 17) 6 Ὧι 5016 1- 
ἰοτὶ ἂπ ἔχων --- ἰδ ἀδάυγο! οηὺ- 
οἰαπᾶοη, 4855 416 ΑΡΒΟΒ ΘΙ 6 416 
Τρῖομτα ΟΡΒΟ ΓΙ θαπρ ἀ65. [40}. 
«α«ὐτὸ μὴ οὐχ ἴαϊδο!ι ἀθδυϊοίοθη. 
Ναοιάθπι ΡῈ" 80 μὴ οὐχ (νβ8]. 
{ὰ 13) οἰπρθανιηρθη νν ἃ}, ΒΊΠηΡ᾽ πδη 
οἴποα. ὅ0Β0 ννϑῖιθ" ππὰ δοίζίθ 
οἴαι!6 ἀ05 νὴ ΠΝ ΟΡ ΘΒ ΘΙ ]ΓΘη ἡ 
γὰρ ἂν --- οὐ γὰρ ὥν, ἀμ ἀϊο 
[ἂν μὴ οὐ ποιπῖρο Νοραιίοι. δι β6- 
αὐϊπποη. ΔΙ] εἶπ μαχρὰν ἰχνεύειν 
Καππ ΒΟ νν ΟΠ οἷν θοάθιΐθπ ἴμὶ 0 Ὺ- 
50 π νοι ΚΟΙ Θ ἢ. 

222. Νρῖ ἄδπι δα χρ! οά6 ἡ γὰρ 
ἂν -- σύμβολον, ννοάμροι Θοά. 
νερνάπαθι, ννᾶγαμι ΟΡ ἴῃ ἀἴθβον δὰ- 

6. 510}. ἃἂπ αἴθ ΤΉ ηθ." ννθηάο, 

σ6}} νυ ἷν νῦν δὲ (ξένος ὧν) ---᾿ 
ὑμῖν προφωνῶ δι ἄθῃ 86]ιοη 

219 ἀιι55οβρΡοο θη ἀδάδηκθη (ἐξε- 
ρῶ) χιαυρίοκ, πάθη ὁ δοίη ψ οΡία]ι- 

γθπ ποοίνἃ]5. πᾶομανΚ]| 10}. ἀπ 0}} 

ὕστερος (πᾶ. τοῦ πραχϑέντος) 
ὰρ ἀ. εἰς ἃ. τελῶ Σ᾿ιποινιτ. 
ΑΒ μΠ ΟΝ ρΌΡΠάοι Αἰ. 1114 ἢ. Δηΐϊ. 

468 {.- 1051 ΕἸ. δ16 ΄. Ὁ1Άὃ6 Ζυ- 

ϑδιαπιδηβίιηρ ἀστὸς εἰς ἀ- 

στοὺς τελῶ (εἰς τέλος ἀστῶν 
ἔρχομαι!) νἶὸ 290. 201. ΑΙ. 261. 
ῬΙΗΙ]. 1356 ἐν ξένᾳ ξένος ἃ. οἱ. 

921. Θεά... ἀκ ἄδθ Τβᾶϊον, ννο- 

ἴογα ΘΙ" 510} 56] δῦ ἀπρορθο, ΒΆΡΟΙΙ 

νῸ πᾶνίοροι" ϑίγαΐο χὰ θΘ ΠΟΙ ΘΠ, 

Ιαὶ ἷπι ϑδίππο: χε μὲν φοβεῖται, 
μὴ πάϑῃ τι (Ανρθ5, ἄθῃ Το4), τοὺ- 

σπίχλημ᾽ ὑπεξελὼν αὐτὸς καϑ'΄ αὖ- 

τοῦ (νοΐενπ 6Γ 416 5 61}5 δ π- 

ΚΙαρὸ ΤΡ οἰ 1ΠΠ1Ὸ 85 56 ᾽π 6 πὶ 

Ιπποῦπ, ΨῸ Θ᾽ 516 νϑυβιθοκὶ μᾶ!, 

"υνον Ιου, γε]. ΕἸ. 1410), μὴ 

φοβείσϑω. Ἰυάοπι ὁΡ ἅθὸν ἄθι Τ|ᾶ- 
ἴον" πιὔρ] οἰβὲ 56 6}} θ ΡΒ ρθη ἢ], 

νἤοκι ου" βΊθιοι. ἀἰο Βορνπαάυηρ ἀ65 

ΝΙΟΝΙ-Εἀγομίθηβ νογᾶμ, πείσεται γὰρ 

χελ. θα οι" τυ ἅμ! ον" ἅπ0}} νη 46. 

100 ἔν 308 ἔ᾿ βοβίθ! θα. ΑἸ θυ παν 

μὰ} ἀὰ5 ΜΙῺᾺογο, ὙορΡαππιιηρ.. 

2290{- ἢὰ Θεοά.4118 ἢ. οὐ Πσοπ, 

Π,αἴ05 561 ἀτ5560}8}} [πᾶ 65. 6’- 

50] ρθη, 50. ἰὰρ᾽ ἀϊθ γΟΓ αι Β5 ΙΖ Πε: 

πᾶπο, ον Μόνον 561 οἵη ἘΡοι 6 .", 

Οὔνγ 9} ΑΡΟΊ]οα. ροδαρι Πα 6, ΘΙ 

1606 ἴῃ ΤΊ ΘΡ αι. Ἰ)αμοι" Τογάθνὶ Θρά. 

Δα ν  Κ]Π1Ο. ἀπο ἄθββθῦ. ΑῃΖοῖθο 

ππᾷ νον οῖϑϑυ ἄθη ρον οπάθῃ ἢ 0 η 

(ἡ χάρις). “Διριοῖοῖν μαδδὺ δορά 

ἀἴ6 56 νου μη νυ δ άθν ἃ} Θ6ά. 

β6Ιθ5ι, νρῖὶι. 1118. Τὸν ἄλλον 

ἐξ ἄλλης χϑ. τὰ 222. (016 νοη 

ΜΟΙ ροσοα. θΟΙοΙσίο Οοπήδοιαν ἢ ̓ ξ 

ἄλλης χερός ἰδὲ [Ἀ]56}}: ἄθπὴ 
50 οι 224 ἔν 50} 116 58ὺ ἀλ55610 6. οἷῃ 

ππὰ Θεά. Ῥουα πρὶ πὰ" μἰπίου ἀν εἴη 

220 

290 



54 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

τὸν αὐτόχειρα, μὴ σιωπάτω" τὸ γὰρ 
χέρδος τελῶ ᾿γὼ χὴ χάρις προςχείσεται. 

2 2 5 , , ὮΝ , 
εἰ ὃ αὖ σιωπήσεσϑε, χαί τις ἢ φίλου 
δείσας ἀπώσει τοὐπος ἢ χαὐτοῦ τόδε, 

280 ἄχ τῶνδε δράσω, ταῦτα χρὴ χλύειν ἐμοῦ. 
τὸν ἄνδρ᾽ ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅςτις ἐστί, γῆς 

τῆςδ᾽, ἧς ἐγὼ χράτη τε καὶ ϑρόνους νέμω, 
μήτ᾽ εἰςδέχεσϑαι μήτε πιροςφωνεῖν τινά, 

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν εὐχαῖσι μήτε ϑύμασιν 
240 χοινὸν ποιεῖσϑαι, μήτε χέρνιβας νέμειν" 

ὠϑεῖν δ᾽ ἀπ᾿ οἴχων πάντας, ὡς μιάσματος 

ἄδθιι 56) 5610 5ι δηχοϊροπάθη ΤΠ ον 
πη [δι πδοι νἀ ρ]10}} μοὶ, διοῖ οὐ- 
νναῖρο Καημάθ νοὴ δἴμθηι ΝΊΟμ - ΤΊ6- 
Ῥᾶπου, νν  οπο" Μόνον 5οὶ, ννοράθ 
Βδ]ομῦ νυ θράθη.) 

299 ἴ. ὐρθηδαι κι 224 [ 
φίλου ἢ χαὐτοῦ (δείσας ἫΝ 
δῖ ἄθιι δῖππθ ὀοηβί λα ννἱ προ- 
κηδόμενος) ννεῖδι ἃ} 224 {{{πι. 227 
ΦΌΡΙ ΘΟ Ζυρᾶοκ. Ὠόπη ἀᾶ55 δἷῃ 
ΤΊΘΡᾶποΡ οἴπθη ΕΡομ άθη νουβοιννῖθ- 
86, νᾶ" ὙΘηΙΡΟΙ Ζὰ ἀρ θη. 

296. γον. ἀπαυδῶ (ΑἸ. 141 [ ) 
μήτε τινὰ τῆςδε γῆς εἰς- 
δέχεσθαι (ἐς οἴχους ἅι5. 241) 
τὸν ἄνδρα τοῦτον (ἄθπ Μῦ:- 
ἀθν, νρῖ]. 817 ) μήτε προςφω-" 
νεῖν. Ορά. νυρὰ πο ρου. παπᾶ 
ΒΌΡΘΠΡΘΙ, 716. 116 }}1 561η6 Βοϑ πη π- 
56 η 5ρᾶϊοι" {ΠΠππ 5610 8: {06 η. 

298. 8]. 952 ἢ 1)ὰ5 εἰςδέχεσϑαι 
τπὰ 'προςφωνεῖν γΘΡ Ἰοὺ ἀμη]10} 
Ῥορίαπάθν ἢθνοά. 8, ὅ2 ὃς ἂν τὸν 
παῖδα ἢ οἰχίοισι ὑποσδέξηται ἢ 
προοδιαλεχϑῇ κτλ. 

299. μήτ᾽ βομόνι Ζὶ ποιεῖσϑαι, 
μήτε ΨΟΙ" ϑύμασιν ἰδὲ --- μήτε ἐν 
εὐχαῖσι “μήτε ἐν ϑύμασιν. θη 
λιταί (εὐχαί) ἀπὰ ϑύματα 5ἰπά οἵ 
νου θυπάθηο γέρα ἀθι' αδιιον, 1]. 9, 
499 ϑεοὺς ϑυέεσσι καὶ ᾿εὐχωλῇς 
ἀγανῇσι --- παρατρωπῶσ᾽ ἄνϑρω- 
ποι, νϑὶ. Θᾶ, 19;.351.. Αἰὐνὲν .0.6- 

αἰριϑ᾽ [μο᾽ ἀθηβ μα ΠΟ Κ οὶ Π46ὲ ἀϊδ 
Ἠράθ πδοιάγικβνο οι" 80, ἀἀ55 ἀὰ5 
ἸοΡΊ56}} ἀπιοΡ ον ἀποῖο εὐχαῖσι ἀπά 
ϑύμασιν ΚΗ 86 Ι Ομ) Ρ με ρι, 6Γ- 
βοιθίπθη: [4}15. 500}". πίοι εὐχαῖ- 
σιν εἴτε 9. 50} 0160. Αἰο νυ ὗρά δ 
ἴθ ΤΌΠΙρο Βθάθ μη δὲ χέρν. νέ- 
μεν ϑδιοϑοίζι βθίῃ. 

540. κοινὸν ποιεῖσθαι, 
βοηϑὺ χοινωγνὸν ποιεῖσϑαι, νυὶὸ "ὲε- 
ΟΒ". Ε΄. 1. 481 “ρμόϑιον. καὶ 
“Ἀριστογείτονα ἐν ἅπασι τοῖς ἱε- 
ροῖς ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις σπονδῶν 
χαὶ χρατήρων κοινωνοὺς πε- 
ποίησϑε. -- χέρν. νέμ., ΠΝ 
ἄθι ἀπ} ΕἸπ δι Θ ἢ Θἴηθ5. ΝΟΠΣ 
ΑΙτᾶΡ. ΡΟΠΟΙΙΘπθη ΒΘΟΘΓ ΡΠ 6 5 
δου μβίθη ᾽ν αβθο νυυσάθη. ἀΐδ 
ΤΗΘΙΠΘ μθ" οἰπο πο] Προ ἢδπά- 
᾿ππρ θΘΒρΡΘηρὶ, ἀ4}}61" ἀϊθ Αα! ἢ δἤπι 6 
ἴῃ ἀἴ6 τ] ρΙ 56. ἀθηοββθηβοιαίῖ ἀν 
ἨθοΡ 68, ἀϊε ΒΔ 1Π16, ἄυχο! χούνω-. 
νὸν εἶναι χερνίβων ΑΘβ6}ν. Α5.1084 
"θΖϑιομηοὶ νἱρά. 9) 16 Ῥτθεῖκον: 
ἄρον ρθη. 416. δι θη βοιθη Βρβα- 
ΟΙ6. ἴῃ ἀϊ6 Πογοθηζοῖῖ, ννὶθ πδοὶὶ 
θοιμοϑι!. [μορι. 137 Ὀνάκοι "6ϑ. 1} η}- 
ἴὸ χερνίβων εἴργεσϑαι τὸν ἀνδρο- 
φόνον, σπονδῶν, κοὐξθαένῳ ον 

10 ρῶν, ἀγορᾶς. Με]. Αδβοὶι 
259 [ 

241. ὠϑεῖν δέ, πᾶμι!]. αὐδῶ 
ἅτι85 ἀπαυδῶ, νρ]. 8117. ΕἸ. 12. Αι. 
“1. 1 



νων 

ΟἸΙΛΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. Ὁ 

“-“- εἰ 2ὕὔ τω 

τοῦδ᾽ ἥμιν ὄντος, ὡς τὸ Πυϑιχὸν ϑεοῦ 

μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμιοί. 

ἐγὼ μὲν οὖν τοιόςδε τῷ τε δαίμονι 
τῷ τ᾽ ἀνδρὲ τῷ ϑανόντι σύμμαχος πέλω. 
χατεύχομαι δὲ τὸν δεδραχότ᾽, εἴτε τις 
κα ι 

εἷς ὧν λέληϑεν εἴτε τιλειόνων μέτα, 
καχὸν χαχῶς νιν ἅμορον ἐχτρῖιμαι βίον. 
2 Α 2 

ξχεεύχομαι ὃ᾽, 
ΒΙ γ - ᾽ 

οἰχοισιν δὶ ξυνέστιος 
“ - 2 ΄΄-Ἔν 

ἕν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ᾽ ἐμοῦ συνειδότος, 
παϑεῖν ἅπερ τοῖς αἰτίοις ἠρασάμην. 

δεν" ὦ - - 

ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ᾽ ἐπισχήτιτω τελεῖν, - 
ς ἣν -ῳ - “ - 

ὑπέρ τ΄ ἐμαυτοῦ, τοῦ ϑεοῦ τε, τῆςδέ τε 
- δι, τον ον ) ’ δ στ , 

γῆς ὡὸ Ἔα χκαϑέως ἐφϑαρμένης. 
7 2 

οὐδ᾽ εἰ 

493. τ ἣν 
244. τῷ προυυβηᾳ ἄθμι Αρο!- 

Ιου, νβρ]. 130. 288. ΕἸ. θ58. 
910... εἰτεῖιτις. εἷς ἴν τὰ8 

Κυθοηβ Βὲυ ἴοι: 122 αν δϑίϊηνμν 11688.Ψ 
248. χακὸν κακῶς, Αἱ. 839. 

θ)ὰ5 ψ]θαονμο θ ΡΡοηοιμθπ (γψω) 
ννῖθ ἴπ ἀν ΓΟν  η (θυ ΟΠ 55ριἃ- 
ο6, ἤδν βοιμᾶγίουθη. Βοδι 61 
ΥΘθΘμ, γνῈ]. 210. ΤΊ1. Ῥιάοι. 251 
αὐτὸν δ᾽ ἐχεῖνον, εὖτ᾽ ἂν 
ἁγνὰ ϑύματα Ρέξῃ πατρῴῳ Ζηνὶ 
τῆς ἁλώσεως, Φρόνει νων ὡς ἢ- 
ξοντα, ὕδοῖ ἰἄμροιθν ἅν Ἰβο  θη- 
5826. 

249 [Ξ λαμ Βοννοῖδο, νυ]θ ΘΡηδὶ 
Θοά. ἐἀϊὸ ὅδοιιθ πὴ πα τὶ 
5θῖηπθ. νῦ]Πρὸ ἴηνν Ἰ5βοη ον πο06}}- 
τ) ]5 Ζιι θοιμβοαθυ, νορῆιοι 61" 
ΔΌΘΙ 516}, ψνθὴ Ο" ἄθη Δύν ἀοι 
ἀηΐθυ βοίποη δια ἐποβδΘὴ ΨΘΙ "6 }}}6. 

Αποῖν ἴον ΠορῚ ἴῃ οἴχοισιεν εἰ 
ξυνέστιος --- γένοιτο [ἂν ἄδη 
Κυπάϊροη (ἰοῖὸ Ινοηΐθ. θὰ ἐμοῦ 
συνειδότος δῖ ἃ} 233 σὰὺ- 
γίοΚ. 

. “ - 2 3 

251. 16 Βύοιοι τοῖς δ᾽ ἀρ- 
τίως ἠρασάμην. ΑἸ]οΐη ἀὰ τοῖς δὲ 
4116 ν᾽ Βοζίθαιπρ Θ θ  Ρι, πᾶ} 6 ἰοῇ 
δοβοιχὶ νυ 5 ἀον (ἀδάδηκο δρ  θ βο θ, 
τοῖς αἰτίοις, ἄδη δο]ιὺ] ἀ ]- 

πο ϑ ας τὸ “πρᾶγμα μὴ ΩΣ 
Ὁξ,,., χμ. 139. 

δον, ἄθινι Μόν ἄδγν. νὙβὶ. 
αηἀ 0. (δ. 998. 

259. πὶ πιο μοί 6, οι- 
ΚΙᾶνΕ δῖοι ἃκ5 157 ἡ νη Οοά. 
ἅπο ἰθὺ ϑοίμο Ρουβοι ππᾶᾷ ἄθγοιι 
Βόβίθϑ βϑι θη μδο}, 50 θοζννθοκι 
ἄον" ὨΙΘμίοΡ ἀδάμπνοιν ἀϊὸ ΠΙΐῸΒῖοι 
ἀθκ Ο64. Ζιὶ βίθίρογη, ἴῃ! ἀθ0Γ, 

101 

240 

200 

200 

ἄἀἄόβϑοη ΤΠ δ ρ κοῖς ἂν ἄθη ἀοιὰ ὑπὰ ἡ 
ἀὰ5 [πὰ οἷ 56] 5 οἰ ρὸ5. Μοιῖν 
ἀπ ΡΖΌ ΘΟ ΘΗ. 

204. χκαἀϑέως, δεινῶς καὶ ἀπαρ- 
ἀππυται ποιυνον] 556, 6] 6η- 
ἀ165}116 σοοἰθδίο, »οϑϑέηιο. ΕἸ. 
1151 τὰ σῶμ᾽ ἀτίμως χαϑέως 
ἐφϑαρμένον. (Ποῖ ἰδὲ ἀϊὸ γον- 
μι ἀπ; ΖΦ ΘοΡ 50. ΠΗΡΊΘΙΟΠΡ ΘΟ 
ΒερτΙ δ ἀκάρπως Ἂς ΘῈ ΤΑ αἶΡδὶ 
οἶπὸ ἀμπϑίοϑδβ : ἤδὸῖ 25 ἵ. 171 [. 
50Π16 πᾶν χα γόνως ογννᾶΡρίθῃ.) 

250 ἢ Βορνάπάπηρ, ννάλιμι ἀϊὸ 
ΤΠ πον ΑἸ165. δυθιθίθη. τ ὔβϑθῃ, 
ἄθη Μὸν ἀἄθι" ἁυϑῆπάϊ Ζὶ Δ ΟΙ θα, 
απὰ ννάσι Θεά. 56 ]|0 5. ἀϊθὸ 580} 6 
ΘΙ" Π5 ΠΟΙ} βοιροῖθὸι ψοΡράο. γῶν». 
οὐδὲ γὰρ εἰ τὸ πρ. μὴ ϑεήλ. (992) 
ἦν. τὸ πιρᾶγμα ἰδὶ 2δῦ ἀϊΐδ νοπὶ 
ΑΡΟΠῈοη. βοθοίοπο ΝΟ ΟΙ ΒΟ πιπρ,, 
2506 ἀθὸν δΝίοια ἀδ5 [μᾶ]08, ἀγλοτοῖς 
219 λόγος ἀπά πραχϑέν. ΑΡϑίομι- 



50 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἢ ἈΝ Ἐκ νον Φ᾽ ἐκ 5 [οἱ ΡΥ Ὶ 
ἀχαϑαρτον υμᾶς ξιχὸς ἣν οὑτῶς ξδᾶν, 
5 ’ ) Ὅν , Ρ) ,ὔ 

ἀνδρός γ᾽ ἀρίστου βασιλέως ὀλωλότος, 
᾿) 3...» ωΝ - Ὁ Ὁ. ν - 2 Ὁ ν 

ἀλλ᾽ ἐξερευνᾶν" νῦν ὃ ξπεὶ χυρῶ τ ἐγὼ 
᾿ Ἁ »-" 1 

ἔχων μὲν ἀρχάς, ἃς ἐχεῖνος εἶχε τιρίν, 
Ρ.) Ἁ Π τὴ ἔθο ΜΩΣς. 9 , 200 ἔχων δὲ λέχτρα χαὶ γυναῖχ ὁμοόστπτορον, 

ω ’ 9 2 . , ’ 

χοινῶν τὲ σταίδων χοίν ἂν, δὲ χείνῳ γένος 
᾽ ΒῚ μὴ ᾿δυςτύχησεν, ἣν ἂν ἐχπεφυχότα" 

“ ΡῚ Ρ] Ν , - }) 2 Ἂ 2 ς ’ 

γῦν δ᾽ ἐς τὸ χείνου χρᾶν ἑνηλαϑ' ἢ τυχῆη. 
2 τς, ἌΕΝ ΚῪ) ζξ ν 2 - ΄ 
ανϑ᾽ ὧν ἐγὼ ταῦ΄, ὠςπερεὶ τοὐμοῦ πατρὸς, 
ς “ 2 Ν ’ 2 2 ’ 

206 ὑπτερμαχοῦμαι χαπὶ σττάντ ἀφίξομαι, 
ζητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν, 

Ἰ1οΙν “δομθῖηι τὸ πρ. ἀπά ϑεήλατον 
δον ἅμ, ἀδη}} 46" ΠΟΡΟΡ ἃπο} Βο- 

ἄἀθν (6ο- 
ἀὰ5 ΖγΘἾ 6 

209. ΕἸ ΘΏ ΠΟΙ. 5011{Ὸ 
ἄδηκο ἀἴθϑὸ5 ὟΘΙ565 

ἐψας νου κὸν πὰρ οὐὐλῤ α θφ μον θα 
Ἰόρθη Κῦὔμηηϊο. 

251. βασιλέως Ἀρροβίμοπ. σι 
ἀ. ἀρίστου. Απάθιθ πε πά 6 ῥα ἀν- 
ϑρός τ᾽ ἀρίστου βασιλέως τ᾿ ὀλω- 
λότος. Θφοά. 516] 56} πη] } 6 νυ 551, 561η 
ψΡΡΘ 6 η ἀπ ΓΟ] ᾿Δ5 ἄθιι Τ 4105 6- 
1μ6 1106 ΠὸΡ ΘἾΠ68 ἀνὴρ ἄριστος. 

2θ0. ὁμόσπορον., εἰς ἣν 
ἔσπειρε καὶ ἐκεῖνος καὶ ἐγώ. γῈΙ. 
4θ0. 1304. ΑἸρῖν. ΗΠΘοΚον" Ψ1Π ὁμό- 
στολον. ᾿ 

2601. χοινοὶ παῖδες ἦσαν ἂν ἐχ- 
πεφυχότες, ᾿ᾶϊι6 1,105 ΚΙπάοι Ρ6- 
μᾶθὲ, 50 ννυράοη τηοῖηθ Κιηάον ἀ6- 
Ρϑη (βου ϑίον δοίη. χοιν ἃ (ἀ. Ἰι. 
ἀδελφά, ἀὰ5 Νεαίΐλιμι νυν Αἱ. ὅ9) 
κοινῶν, δοροηδβοι!εὶρ ἀὁ- 
ΟΠ 5601, νρ]. 222.280. ΔΑπο]ὶ 
16 γι Ππ 6α. ἀπνν 1586 η4 ἀὰ5 ἡ ΠΤ 
ΘΔ ΟΠ ν ΘΟ  μ Π[Π155. 

262. ΚΙπά θυ] οϑιρκοὶς 84}: [ἅν δὺυς- 
τυχία: Ἐπν. ΒΌΡΡ!. Τὸ εὐτεκνίᾳ δυς- 
τυχίαν τὰν “παρ ἐμοὶ χαϑελεῖν. 
Απᾶν. 714 ἀλλ᾽ εἰ τὸ χείνης ϑὺς- 
τυχεῖ παίδων πέρι, 'Ἵπαιδας ἡ μᾶς 
δεῖ καταστῆναι τέχνων; Ὦϊ6 Ζιυ- 
50 ἀπ 6 ΚΟΠηΐθα. ἅτ} ΠΙπάθαυϊιηρ; 
ἃ} ἀθη διιβροβϑοίζίθη ϑῸ ἢ. πῃ |61}- 
Ἰοβθθη, ψνόὴ ννϑίοῆθη θά. 8610 5ι 
ἀπνομαυ5. Κοίηθ. Κυηάθ ἢαὶ. 

᾿ Β]. 188 [ἢ 

τ--, ποινῶν τε κοινὰ -- ἡν ἂν 
ἐχπεφυχότα, ἐς δ᾽ ἐκείνου κρᾶτ᾽ 
ἐνήλαϑ᾽ ἡ τύχη ᾿(ἀὰ5 Ὁ} 61], 
4. 'ν. ἀθν Μοινά, μον 1}} π 8 6 - 
Κοινπιθπ ἰ5.), ἐγὼ ὑπερμαχοῦ- 
μαι. ΑἸ]οῖπ Θϑά. [πηι ἄθη δαὶχ 
πΙΟ ἢ} ΘροΙΡ δου χὰ ὕπάθ, βομάθνῃ 
ἢἢ 1} .86}} ΘΟ ΤΟΥ {Ππ|6 ΘΟ μαι ηρ; 
ἀὰ5 νῦν δέ νοῦ Ὗ. 258 υυἱϑάθν. δι 
ΠῚ] [ἄρι ἄθη Νδοιιδαὶχζ πὴ 264 
ἄνϑ᾽ ὧν ἴῃ ἃπάρυθι" ΕΌΡπ ΠἰηΖα. 
ΘΠ] 6. δα θη]! προ. ΑἹ. 1900. 

ππίθη 1271 [Π- --- Πὰ5 
ΒΔ ννῖο Αοβοῖι. Ρορβ8. 808 δαέμων 
βαρὺς ποδοῖν ἐνήλετο παντὶ Περ- 
σικῷ γένει. Δι. 1846 ἐπὶ χρατί 
μοι πότμος εἰςήλατο. ΝΕ]. 1800 Γ. 

204. ὕ{π|νϑυυτιϑδιὶ ΞρυΐοΝ, ΔΈΟΙ ΠΟΙ 
ΟΘοά. 5615 νᾶ γο5. νου] ἢ155. Ζιι 
Παϊοὸβ 'θ Οἷπμο ἄθη ὙΥβϑθηάθη 
50 ΔΘ] ο Θὴ Ὑ  οῖδθ ἅιϊι5, νΒ]. 261. 
928 ππά αἴ Νοιδιιηρ "οἱ Ον]ά. 
Μοι. 10, 4067 νοὴ Κιίηγγας [216}}6 Ζιι 
56 1ΊΠῸ" νοηὴ ἴπὶ πἰο ιν ογκαηηίθῃ 
Τοῦ οι" ΜΙ γυνμα: “ογδίίαη ἀοίαϊὶδ 
ηποηφῆο πορεηο ἤἰἰία αἰαῖ, Π).ωϊέ 
οὐ ἡ βαᾳΐί6», δοοίορὲ ἢ6 ῃοηληα 
οοίη!. --- τάδε, νῖὶρ Αἱ. 1340 σὺ 
ταῦτα τοῦδ᾽ ὑπερμαχεῖς ἐμοί; 205. 
δι“ ἃ 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. ᾿ Ὁ 

τῷ «“αβδαχείῳ παιδὲ Πολυδώρου τε καὶ 
τοῦ πρόσϑε Κάδμου τοῦ πάλαι τ᾽ ᾿Αγήνορος" 
χαὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι ϑεοὺς 

» - Ὁ 

μήτ᾽ ἄροτον αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινά, 210 
Ὶ - - 2 -- 

μήτ᾽ οὖν γυναιχῶν παῖδας, ἀλλὰ τῷ πότμῳ 
[ἢ ΄ω ΄“- 29 Ὁ“ ΄ ". τῷ νῦν φϑερεῖσϑαι χᾶτι τοῦδ᾽ ἐχϑίονι" 

ς΄» Ν - 27 ’ [ 

ὑμῖν δὲ τοῖς ἀλλοισι Καὸμείοις, ὅσοις 
,, 4 8.3. ὕὕ 2 2 ’,ἅ ᾿Ὶ γε! , , τὰδ᾽ ἔστ᾽ ἀρέσχονθϑ᾽, ἢ τε σύμμαχος 4] ίχη 

χοὶ πᾶντες εὖ ξυνεῖεν εἰςαεὶ ϑεοί. 1 
ΧΟΡΟΣ. 

[ἡ ᾿] 2 -»"Ὕ 3»)η ξ ς7 2ὔ 2 - 

ὥςπερ μ΄ ἀραῖον ἕλαβες, ὡδ᾽, ἀναξ, ξρῶ. 
2 ν 

οὔτ᾽ ἔχτανον γάρ, οὔτε τὸν χτανόντ᾽ ἔχω 
δεῖξαι. τὸ δὲ ζήτημα τοῦ πέμψαντος ἣν 

, ,.᾽7 2 -» [“ 5. ’ (βοίβου τοῦδ᾽ εἰγτεῖν, ὅςτις ξίργασται ποτε. 

207. } 16 ΑἸ χἅ ]τππρ ἀθν ΑἸη θη 
(Επν. Ριοθη. ΤΠ) ρομῦνε συ οἵ - 
ΟἸΘδὴ. ΒΘ Ζοϊομηνπρ 465 Ελιηλ 6- 
ἴθ, ᾷϑϑι ἅ0δ1" 16} Θά ριιθ᾽ 5ρἃ- 
ἴθ᾽ 5 ΟΠ ΟΚ58] ἅμ 850. {γΔΡΊΒΟΙΘΙ 
ΘΙΒΟΙοἴηθη, 16 ΠΟΘΙ ΘΙ ἀὰ5. δη οἱ- 
ἤθ 5010 ]6ὴ Ὑογυβάᾶηρο νου θῖο 
γοργό θη. Δηβ80) ] ρι, νρ]. 251. 
Αποὶ Ηονοά. ὅ, 59 ρι ἀθν ν τ ἃ]ι- 
ἤθη ἀὁ5. 1,105 Πἶπχι τὸν “αβϑδά- 
χου τοῦ Πολυδώρου τοῦ Κάσμου; 
γν8}]. 1, 204 ἄδη ἰδηρθη δ διμηη)) 1} 
Ὧδ5 1ιδοηίάα5, -- Ὅϊε γορθιηάπηρ 
ἀ65 λάθοι. 4«β δα κείῳ νεῖ ἀδῃ 
Ἰοβῖβοι β] ΘΙ θη Οδηνϑη νν]6 ΑἹ. 
584 Ὀλυμπιάδες ϑεαὶ ἢ ποταμῶν, 
ἔν. Μ6ά. 406 τοῖς͵ Σισυφείοις τοῖς 
τ᾽ Ἰάσονος γάμοις τι. 50η8ι. 

209. 6]. Αηι. 824. Εν πηοίηΐ ἀϊο, 
Ὑν ΘΙ Ὸ ἀθπ Μόνο πΙο}} ἀπζοίρθη 
οὐδν ἢ ὩΪΟ] πΔΟΙ ΟΡ ΒΟ Θη. 

210. {6} ὲ" αὐτοῖς σι 248. ὈΪὸ 
γοΡΡιπάπηρ ἀον ΠΡΟ ΠΡ Κὶς ἀὸν 
ΑΘΟΚΟΙ ππὰ ἀθν Ὑ  ορ νυ (25 ἢ, 111. 
ννῖο ἴῃ ἄθπι ΕἼνοΙ. οόσθη ἀἴὸ [Π6 96 0- 
Τρθ 1" ἀ6. ΔΙ ΡΠ ΚΙ οπί 56] θη ϑαίζιιπ- 
δθη Βθοῖ Αθβοϊπ. ἴῃ ΟἸόβίριν. 110 
μήτε, γῆν χαρποὺς φέρειν μήτε 
γυναῖκας τέκνα τίκτειν ,)7ονεῦσιν 
ἐοικότα, ἀλλὰ τέρατα, μήτε βοσκή- 

ματα κατὰ φύσιν γονὰς τιοιεῖσϑαι. 
ἤγπῖη. (ον. 8591 ΝΜ} ἀϊὸ ἀδιεῖπ ἴοι 
66" γῆς καρπὸν ἀνήσειν, 6Ἰχ6 ῬοΥ- 
56Ρ ΠΟ πὸ 1} Ζυ ΚΡ ΘΘΘ!  ὴ. 151. 
Πρ Ζὰ τ 42 Ῥγυδιοιν Κοὶμ 

αὔξειν, τρέφειν ϑοάδοι!. δὰ νν6}- 
ἄθη, ἀὰ ἀπο ἀϊο ὙΥ θοῦ ἄρθιῃ Ηδρ]- 
Ιεπθὴ ἀρώσιμοι γύαι 5ϊπά ππὰ ἴδ 
ΒορΡΥΪῈ ἀθ5. δἄθηβ πὑπὰ Ζθυρθη8, 
ἀθ5 ΒΥ ΟΡ ἀπ (ἀουᾶγθηβ 
058} 6 [Ὧ]16η, νρ]. 2600 ππὰ νὶθ]8 
ἁηάορο [6] 6 ἢ. τη 0 085. ΦΙΠΟΚΟΒ. 

212. 16 [αὐ βοθ Καρα νη 
εὔχομαι πἴοιν. ἀθ [πῆπ. ἴπ βθίηθ 
δρᾶνο, ν8}. χὰ ΡΊΗ]. 1994, νυ ῖο οἵϊ 
βούλομαι. 

2114. Δίχη, ἰηϑβοίογη ἀἄϊο ΤΠ δ Ρἃ- 
6, νθππ νοοῦν ΤΠ ᾶΓοι" ποοῖ Π6}- 
1εν, δίκαιοι 5ἰπᾷ. σύμμαχος ἰδὶ 
αἷς Ρνδα σαι 1 ξυνεῖεν δὰ γ  }1Π- 
ἄδη, ν 8]. χὰ 00. ((. 1089. 

210. 1 ἀπ καἰ ον ἀπ τ ἢ 6 π 
ΒΊὰ ἢ ροθυιπάθη 5. 50 
ἍΜ 1111 Ο]ν ΓΘΙΘΡΠ16. Βοη νυ ὄΓοπα Τ 6 - 
ἀ 6η. γρὶ. 0. Εα. 288. 

218. τὸ ζήτημα (ἀϊὸ τπ8 
ΟΊ 6116 Αὐρᾶθ 6, πο] ἃ]5 
ΟΡ]. "οὶ πέμψαντος σι ἀθηκθη), 
ΟΡ] θοῦ νοη εἰπεῖν, ννοζὰ ὅςτις εἴργ. 
ποτε ἘΙΡΟΧΘΟΘΟΒΙ5 Ὀ11461. ΓΟ ἀ1656 
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ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

280 δίκαι᾽ ἔλεξας. ἀλλ᾽ ἀναγχάσαι ϑεοὺς 
2.9) το ἂν μὴ ϑέλωσιν, οὐδ᾽ ἂν εἷς δύναιτ᾽ ἀνήρ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τὰ δεύτερ᾽ ἐκ τῶνδ᾽ ἂν λέγοιμ᾽, ἅ μοι δοκεῖ. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

εἰ καὶ τρίτ᾽ ἐστί, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φρασαι. 
ΧΟΡΟΣ. 

» ), 5) ἣ ἀρ, ΚΡ ΠΣ Ὁ, 5. ὦ 
αἀναχὲ ἀναχτι ταῦυϑ ορωννε δΖισταμαι 

ὁϑ μάλιστα Φοίβῳ Τειρεσίαν, παρ᾽ οὗ τις ἂν 
-ὝὝ ΕὙ] ΕῚ 2 , ’ 

σχοπῶν ταὃδ᾽, ὠναξ, ἐχμάϑοι σαφέστατα. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπραξά ργοῖς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπραξάμην. 
3" Ν ’ὔ ᾿ ’ “ 

δήσεμιψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος διπλοῦς 

πομπούς" πάλαι δὲ μὴ τιαρὼν ϑαυμάζεται. 

ί ΧΟΡΟΣ. 
᾿ Ἁ “ 7.3) Ν Ν ») Κ 

990 καὶ μὴν τὰ γ ἀλλα κωφὰ χαὶ παλαι ἕπη. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τὰ ποῖα ταῦτα; τιάντα γὰρ σχοπῶ λόγον. 
ΧΟΡΟΣ. 

ϑανεῖν ἐλέχϑη πρός τινων δδοιπτόρων. 
ΟἸΙΑΙΠΟΥΣ. 

.,ὔ δ ΦἜ Ν ΣιΝ , ᾿] 

ἤχουσα χαγω" τὸν δ᾽ ἰδόντ 

ΒοιμουΚαπρ ννοῖδι ἀν ΠΙομ οι" ἀθαι- 
10 ἀάγδυῦ ἴῃ, ἀὰ85 46 Εἰπιάεο- 
ὁκαπρ Δ πάροιθ ὙΥ  ρὸ πη ρΠ6}} 
561 1155. 

280. Εἴηθ βομθΖ! οῃ6 Εν ηηο- 
ΓΌΠΡ ἃϊ15 οἰβρόπου Εἰ λιιηρ, να]. 
188 

282. τὰ δεύτερα, οἴποπ πιΐη- 
ἀθν" υἱοάροη ΡαηκΚΙ, 415 ἀϊθ Αηρα!ὸ 
ἀθ5 Μὸόγάἀθυβ, ἃῦοι πϑομϑιάθηι ἄθη 
ΜνἸΟ Πρ βίη. 8]. ΡΠ. 49. 0. (ἃ. 
1228. 

285. Αὐοὴ 485 ΠΟῸΟἢ νυϑηΐρον Β6- 
ἀδυϊοπάθ νονυίδηριὶ Θοά. χὰ ννίββθῃ, 
γΕ]. .291. 

281. ἐν ἀργοῖς, π6 ἢος ηιί- 
- ἄοηε ἐπ δοίηε 6556. οἱυὶ, Αἱ. 971 

»᾽ Ν ς -- 

οὐδεὶς ὁρᾷ. 

ἐν χενοῖς ὑβριζέτω. )ὰ5 Μοάϊμμπι, 
νγ6 1} Οθάϊρυβ᾽ [πίοι οϑδθ ἀϊθ Βε- 
ΒΒ οΚαηρ σὰ ΟΡ ΘΓ ΒΟ θη. 

288.Ὀ. διπλοῦς πομπούς, 
“νιοίδοιο Βοίδαη, πη Ζὰ μοΐδη. 

290. τά γ᾽ ἄλλα ΝΜοινδομίοι 
(ον Ο(Ἰον ἃ15 τὰ τρίτα 288, νοῦ- 
δα πἸ ἢ 5. σὰ ρθη. 56]. 

2902. τινων Κοπηΐθη ἀἷθ Κιυη- 
ἀϊβοπ ἀπὸ} νουβίθ θη νὸ π ΟΝ 15- 
56η ωραΐθη, νῃ]. 107. Κιθοη 
μαι 122 νοὴ λῃσταί ΦοΒΡΙΌΘΙΙΘΗ: 
ὁδοιπόροι Κοιμιί, ἀθπι ΨΥ ρθη πᾶ- 
ΒΡ, οἰπὸ 4855 ἄοο!ι Θθά. δι ἀϊδ 
γΘοη6. ὅθι" σον νὰ, Υβι[]. 
1145. 

293. ἤκουσα, 118 ἐ ΔΑδΙιη- 
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ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ εἴ τι μὲν δὴ δείματος στέγει μέρος, 
τὰς σὰς ἀχούων οὐ μενεῖ τοιάςδ᾽ ἀράς. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ᾧ μή στι δρῶντι τάρβος, οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ. 
ΐ - Ν ᾽ 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὐξελέγξων αὐτὸν ἔστιν" οἵδε γὰρ 
δ »Ὕ ΒΩ , ἀπο ἢ φ 

τὸν ϑεῖον ἤδὴ μάντιν ὧδ ἄγουσιν, ᾧ 
2 , ΕῚ ΄ ᾿) , Α 

ταἀληϑὲς ἐμπέφυχεν ανϑρώπων μόνῳ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ξ - " ’ὔ , 

ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, διδαχτὰ τε 
ἀρρητά τ᾽ οὐράνιά τε χαὶ χϑονοστιβῆ, 

ἸοΡ ἀδρρηϑαὶζ ἀ65 ἀκούειν ιπά 
ἰδεῖν 106. Π΄6 Ὑνονίε τὸν δ᾽ ἰδ. 
οὐδεὶς ὁρᾷ, ἄθη Αιρβθηζοι- 

σοι ἃῦον (θεά. ἀθηκῇ 8ὴ [18) 
δίϑηιν, ἢπάρι ἅἃι5, ΝΙθπιᾶπά, 
πᾶ] θα οἴθθα. ἔα Ο  ρο. Πόορρο]- 
δἷππ: ἀῸΓ ἄθη, ἀὄούὲ 65 δ656- 
6 π (160 }}, δι θ ΚοΙπ 6 (6}- 

Κοππΐ ΚοΙποΡ ἃἷ5. ἄθη Τηᾷιθυ). Μ δὴ 
μᾶὶ ρίαν τὸν δὲ δρῶντ᾽ νοι- 
τ πθῖ, ἀὰ ἄἀοοι Θο4. ἄθμι λεχϑῆ- 
ναὶ ἀπά ἀχοῦσαι 5γρ115 ἀ4ὰ5 (ἰδεῖν 
ΘΟρΟη ΘΒ 61}. 

294. δείμ ατός γ᾽ ἔχει υπί- 
80. ΑἸΠοῖη ἀὰ5 ἄθη ἀδάδηκθῃ βονν ἃ- 
θά γ᾽ βομθίηι. ἀπροῖν αἴθ Οπ6]- 
θη ἃἷβ προ ἰρ; ΟΡ  ΙΘθ θη. Ζὶι νν 6 }- 
ἄδη : [,ἅ1τι᾽. ΑἜὔΡ1. πὰ} 65. βὰν ΠΟΙ , 
ἃπάθνο βυτο 6 ]}16π, ννὶθ ΡάΡ15. Α. 
ΘΈθ θη ἀα ιν τ΄. ΠάΠ ον μαι ὙΥ ἀμ. 
τρέφει, ἴον πὰ} στέγει, 760071- 
αὐΐαηη 5οοηι δορυαΐ, ΘΟΒΟ ΡΊ θη. 
ὙΠ 6Ρ ΘΟ ΙΒ ΕΙ ἀθηκιὶ 
πἰον ἃπ ἄθη Ζθιροπ 4οι Τῆι, 
βΒοηάθνη ἂη ἄδθη Πμᾷϊου 56} 51. 

290. ἀράς (246 6) δοιονι. Ζαὶ 
ἀκούων απ σι μενεῖ, ἀ. Π΄. 
ὑπομενεῖ σιγῇ φυλάττων, βοπάρηπ 
ννῖρα 5[οὶ ὑεῖ ΠΕΣ 5[6]]16η. ΓΚ]. 
139.20. 

290. Υϊοάον. νό Πρ ἀὐ Οδάϊριβ 
5610 5᾽ ρᾶϑϑοπά, ἀθπ ποὺ] πἰολ Θηὺ- 

ἴδγαν, δθῖη ἴπὰ ἰΡ  θηἀθ" ΞρΓ ΟΝ 
ΒΟΏΓΘΟΚΙ. 

2907. )ὰ5 [οι ψορίθαιιθη. ἀ65 
ΟΠ 5. -- ἀν" 161" οἴ πΘ 65. ὅ1ι Α]1- 
θη ἀἄὰ5 γύδ!ε βὰρὶ --- δὰ ἄθη 
56 ον ννΡ ἃ νοὴ γοΡ ΠΡ ΘΙ] ΠΟΡνΟ- 
ΒΘ ΒΟ αι, ἄδην ἀϊθ Ἀπ δᾷηρ!ο  Κοὶϊ 
ἀθν ΤΠΘΡᾶπο" ἃη ἄρῃ δ] ] ρθη 
Βγροιῦθι" ἀϊ6 πᾶν μοϑίθ ΡΡΌθ 6 θϑ βίο. 
-- οὐξελέγξων, νρ]. ΒΗ. 1242. 
Απι. 261. Ε]. 1197. αὐϊὸ τκαπάθαη 
οὑξελέγχων, ὧι φμο μοίοϑέας. ἐπ- 
ο5. αγϑμοηαί. ΑΡΟΡ αὐτόν ϑργῖομι 
[ἅν ἀϊὸ νυραίο. 

299. Οάγϑβοιιβ ὑδάθι. "οὶ ον. 
δαι. 2, δ, ὅ ἄθη ΤΊροϑιαβ ἀὴ Ὁ μμί- 
ἰΐ φιϊοφιανη τηθη 6. 8]. Αηι. 
1091 ΗΠ 

900. νωμῶν, χρίνων, σκοτῶν, 
ἐξετάζων, νυὶδ ἐς ἢ ὅθρι. 20 γῸΠ 
ἀθιιβθ! ρθη ΤΙρ βία κ ἐν ὠσὶ »ω - 
μῶν καὶ φρεσὶν “χθηστηρίους ὁρ- 
γιϑας ἀψευδεῖ τέχνῃ. Ἰλάαγοῖ ἀϊὸ 
Ρουθάϊο οι! ἀοσαπρ ἀθι ποθὴ δ6- 
᾿οΡραθ 6 ἀὸ5 Τιροβίαβ {ἢ 416 "δ ]}4 
ΡΟ Επηίχνν οἰ ππρ ἴῃ ΒΘ ΧΟ 6- 
"δὴ (ἀοροηβαίζ, ἱπάρθιη Θοϑά,. Ζιιοιϑι, 
ἃ σαίθη ΎΠΘΩ, ἀᾶπη ἃ γον- 
πὔροι ἄθ5 5 ΠΘΓ5, Ζὰ ΠΟΙ !Ῥ ἢ, ΡῈ 
νὰ. 

801. οὐρ. τε καὶ χϑον. δε- 
μῦν! τὰ διδϑαχεά ἀπά Ζζι ἄρρητα: 
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σιόλιν μέν, εἰ χαὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ᾽ ὅμως 
οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν" ἧς σὲ προστάτην 
σωτῆρά τ᾽ ̓ ὦναξ, μοῦνον ἐξευρίσχομεν. 

806 Φοῖβος γάρ, εἰ μὴ χαὶ χλύεις τῶν ἀγγέλων, 
πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπεμψεν, ἔχλυσιν 

: μόνην ἂν ἐλϑεῖν τοῦδε τοῦ νοσήματος, 
εἰ τοὺς χτανόντας “ἀϊον μαϑόντες εὖ 
χτείναιμεν, ἢ γῆς φυγάδας ἐχτεμψαίμεϑα. 

ϑ10σὺ δ΄ οὖν φϑονήσας μήτ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν φάτιν, 
μήτ᾽ εἴ τιν᾽ ἄλλην μαντιχῆς ἔχεις δδόν, 
ῥῦσαι σεαυτὸν χαὶ πόλιν, ῥῦσαι δ᾽ ἐμέ, 
ῥῦσαι δὲ “τᾶν μίασμα τοῦ τεϑνηκότος. 
ἕν σοὶ γάρ ἐσμεν" ἄνδρα δ᾽ ὠφελεῖν ἀφ᾽ ὧν 

81 ἔχοι τε χαὶ δύναιτο, κάλλιστος ττόνων. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

φεῦ φεῦ" 

Α1165, νεουνκύπαν αν νῖὸ 
Ὁ ππΘπΡΓ 65, 561 65 μι ἤϊι- 
61] οὔδον ἃυῖ πάθη, ἅ. ἢ. 
ὮΠ6Ρ4]1, νρ]. χὰ 1421. 

902. 1)ὰ5 δέ Ἰηῖοι" φρονεῖς ποΙρί, 
ἀὰ55. ἄθηι ΠΙΟ ΟΡ ἀ6 1" ἃ]5. ΟΝ ἀεί 
5812 Διβρο αν οΚίθ ουϑίουο δα. ἃ]5 
Τὴ βο!θϑιᾶπαϊρ δοάδομιον γ01"- 
ΒΟ, θα, οὐ ἀλλ εῖρ μέν, φρο- 
γεῖς δέ. 

905. ἀδνν δ]ν]16}ι δ᾽ πη ἀρ εἰ 
καὶ μή: θϊπάον εἴ τὶ μή, Β᾿ 
Υν. Ῥυϊίζβοια εἰ μὴ καὶ κλύεις, 
ννοΐορπ ἀπ ὁ5. βίο " 5ομθη 
δοῦν 51. 5. Μεννοῖβι Οδϑά. 
ΔΟΓΡΘΡΟΡΙΒΟΙ!, νγθημ ΘΙ" ἀθιηβ θη 
ΘΠ ον, ἀδϑβθὴ ποῖα Κιυηβὶ θυ θθ θη 
δορυϊθβοη, ἄθη ΟΡ ΚοΙθρυιιοῖ ἀο6]" 
2} 10} 6 1] ἢ Ζὶὶ τι ϊβ5θη ρΊαιθι. ὅοῃδιι- 
ΟΡ ΔΟΙ ΚΙΙΗΡῚ ΤῬιλεαἰαϑ᾽ 556. Δι 15 
990 οηἰροροη. ΑἸ] 16 {16 [6 ΠΡοηΐο 
ἴῃ} ορ᾽ θη ἦθ5 Οδά!ριι5. 

908. Υρ]. 100 Γ΄ 
2 

910. ἀπ᾽ οἰωνῶν φάτιν, 
γ]. 49. 995 ἢ 16 ἄλλη δός 

φρονεῖν ὡὡς δεινόν, ἔνϑα μὴ τέλη 

861} ἃ} Εἰχι βρίοίθη, υρὶ. 
1006 Η. 

ἜΡΩΣ γΕΙ. 4. 
919. ῥῦσα εἴη ρμυἄρηδηϊθηι δηηθ 

ἀν" ΟἸΘΙ ΟΠ ΟΡ Κοῖ. ννθρθη δηρδ- 
[ἄρ᾿ : 56 }} ἃ ἔΓὸ Β δοιταπε ἀν ὸν 
Βα ΓΤ ἃ ἢ Ρ᾽ ἀδ5 μίασμα. γῈ]. 
Ὁ ἐξέλυσας δασμόν, ἀ. Ἰι. ἐξελύσω 
ἡμᾶς δασμοῦ; Ἔθθπβ0 ὁῦμα νεῖ! 

Απϊρ. 

(δαΐι. Ο"]., φάρμακον, σωτήρ τι- 
νος τι. ἃ. 

914. 0. (. 247 ἐν σοὶ χείμεϑα. 
-- ἄνδρα ἰδὲ ϑυ}]6οι, ὠφελεῖν 

5011, Ν α ἔσθ 56} αΓΓεπ; ἃ 
ὧν ἔχοι (ΕἸ. 1318) σοί. δ} 
ἄμδϑοιο, δύναιτο δι! ροιβιίρο 
ΜΠΕ6]. 

910. ΤΊ βὰ 5. ΒΡΡΊΟΝ οἶδ. τέ- 
λη λύῃ, λυσιτελῇ. δὴ (οπ] αποιῖν 
λύῃ ΘΙΙΡ ΓΒ] η ἀἴδ ΦυθΊΠθα, 80 (ἃ 55 
Τῇ". «Πρ ινοῖα. γθάθι; λύῃ φρο- 
νγοῦντι, νο ὁ5 Θἴπροι πίομβὶ 
ἵΓροιηὴῖ, ἀὰλ85 6' ΕἸ πϑίομὶ 
"ἃ 1, ν8]. ᾿ωγϑβίδϑ ἡ, 1719 Οὐκ ἄξιον 
τούτοις χρῆσϑαι συμβούλοις, οἷς 
οὐδὲ ἅπαξ ἐλυσιτέλησε πειϑομέ- 
γοίς. 
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λύῃ φρονοῦντι. ταῦτα γὰρ χαλῶς ἐγὼ 
ἐδ: Ν ’ ᾿] γ Ἁ ὮΝ ΄Φ».Ε ’ 

εἰδὼς διωλεσ᾽" οὐ γὰρ ἂν δεῦρ τκόμην. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὡς ἄϑυμος εἰςελήλυϑας; 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ἄφες μ᾽ ἐς οἴκους" ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σύ, 
2 Ἀ ; 3 ’ ὌΝ γ ΑΙ ’ 

καγὼ διοίσω τούμον, ἣν ἐμοὶ πιϑη. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

5. ἢ 353 ἋΣ .ὕ, ᾿ ’ : 
οὔτ᾽ ἕγγνομι εἶπας, οὔτε προςφιλὲς πτόλει 

[“ 

τῇδ᾽, σ᾽ ἔϑρειψε, τήνδ᾽ ἀποστερῶν φάτιν. 
ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ᾽ ἰὸν 
πρὸς χαιρόν" ὡς οὖν μηδ᾽ ἐγὼ ταὐτὸν πάϑω --- 

ὉΠ Τρ. ΥΕΙδτι. σἷὲ γάρ 
26] θῇ, ννᾶσιμ 6" φεῦ φεῦ ἃι.5Ρ6- 
γαΐρη πὰρ: ἄθππη ἴοἢ ναβδίθ 
ἀκ5 ΒΘ} ΜΝ] (485 φρονεῖν, 
ΚΙὰαρ βοῖη, βομβᾶποϑπ, δεινὸν 
ἔνϑα [{.). ΡΒ ΘΥ πᾶ} 86 65 νϑὺ- 
βοϑβϑοη: ἄδπη 5οηϑὺ (ν6]. 82. 
220) νῦν ἀδ ἴθ ἢ πἰοιὰ πϊ6ν- 
"6" βΟΚοι θη 56 1π. ΑΜ" 
ἀον Ηῦγοι Κοππίθ ἴθ ταῦτα διοῖι 
ἄθη Νεοθθηβίπη ἰθροπ, ἀᾶ85 ΤΙν. 
ΑΙΙῸ5 νοραιιβρονντϑϑ, ἃ) 6, νν ἃ 5 510} 
6 θΟροθθη τνογάθ. [6] 6 ἢ 5 
Ῥοα βίο ρὲ ἀθι ΠΙΘμ θυ" ἀπο. ΗοΥ- 
νον θη» 465 διολέσαι ἀὰ5 ΞΟΠ 6] η- 
Ρβαγ 6 ἄλογον σι οὐ ΚΙάροπ.,. ννάχῖιηὶ 
Τὰν. ἀρογπαῦρὺ ΡΟ ΚοΟιπ θη 561, 48 
Θ᾽ ἀοοῖ νυ βϑθη π55ΐ6, ννοζιι Θ 64. 
πΔῸ ἢ ἴῃ φΟΒΟ οΚι παιο. 

8918. διώλεσα, ἐπελαϑόμην, 
πὶ ἀδρθηϑαιζ σι σῴζειν, φυλάσ. 
σδιλοῖ, ᾿ς θιΘ πὰ} οπτ... νο,...0. 6Ἃ΄ὕὌ 
1590. 

9190. Θοά. 5'θμι ἄθηι ΤΊ. βοίποη 
[πιὰ ἃη. --- ὡς, ὅτε οὕτως. 

9520. Υῖε ἴῃ ἄθπι. φάηζοη ἃε- 
ΡΡὅοι. πὰ} ΤΡ. ἀπο ΠΪΘΡ δοίη 
Ὑ ον πὶ Ῥγορ θυ Ιβοιο5 Ἠ ΘΠ] πη ΚΕΙ, 
ἱπάθιῃ οι" δᾶ ΠΡ ΘΒ πηπι, τὸ σόν 
απ τὸ ἐμόν 58 51, νρ]. 929. (θὲγ 
ΟΒ αβηηι5. ὙΝ16 15 ἢ. Δπὶ. ὅδ1 χα- 

λῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγὼ 
᾿δόχουν φρονεῖν.) Εν πιοῖηϊ, 66. 
ννΡάθ. δθῖη (ἀθϑοιοκ ἂμ ΙΘΙ ἢ 6- 
δίθη ἔρθη, 6 Πη 61" 65 πΙΟἢ ̓ ἀπο] 
ἄθη ὅθι" θυ Τα, Θ᾽ 56 1058 ἀθὸν 
ἀἀ5. βϑίπίρθ, ννθπη Οἵ ἀοι ρϑι] ἢ θα 
᾿πυ μα! απρ ἀθογιοθοπ ννϑράθ. 

922. ἔννομα υπά προςφέε- 
λές ἀθρθθπ οἰπᾶπάθν, νἷθ ὄξιου Α ἀ]. 
πηά Ἀἀνθρθίσμι (ζιι ΑἹ. 899), Πο- 
ΤΙ" καλὰ χαὶ ὕψι βιβάς, εἰ ἐτεὸν 
καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις, Τογοηΐ. 
Αἀ-: 4, 3,18. »δοίο οὲ υογλέηιν αἐ- 
οἷδ. ἩΪΟΡ βροιὶ ἔννομα δι Αδὰ8- 
ΒοΙαη ρθη, προςφιλές ἃ ἀϊδ 
ἀλη πη 516} Καπάροθοπάθ αδ5ῖπ- 
ΠῈ ἢ Ε΄. 

9529. τήνδε, ἀϊὸ νιν ΑἸ16 νοὶ 
αἴ ουνναρίθη. 

924. φώνη͵ “αὰ ἀδαίοι [οἶδ διῇ 
Οοαΐραθ᾽ κήρυγμα ᾿ἴη, Κοπηϊο Ἀ]}6 0 
00} ἀπ} 56ῖπ 16 χίρο5 Ἠθάθη. "- 
ζοβοη ννουάθη. Μ|Ι οὐ δὲ --- μη δέ 
νξὶ. 45 ἀορροῖια χαΐ 108 [. 

925. 16 ΠΙΘῚ" ἈΠΙΘΡ ΡΟ ΘΠ θη 6 Ἀδάθ 
-- Τιν. παᾶΐ πὶ δίππο σιγήσομαιν --- 
να 928. ἄθιη δίηπο ηδο}ὶ ἴον β6- 
βοίζί. --- μη δ᾽ ἐγώ, μὴ καὶ ἐγώ, 
γν8]. ῬῃΠ. 181 ἥκων οὐδενὸς ὕστε- 
ρος, ἃ. π. οὐχ ἥκων ὕστερος τι 
γός. 

ἫΝ 

920 

92ὅ 
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ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

μή, πρὸς ϑεῶν, φρονῶν γ᾽ ἀποστραφῆς, ἐπεὶ 
πάντες σὲ προςχυνοῦμεν οἵδ᾽ ἱχτήριοι. 

ΤΕΙΡΈΕΣΙΑΣ. 

πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ᾽. ἐγὼ δ᾽ οὐ μή σπτοτεὲ 
τἄμ᾽, ὡς ἂν εἴπω μὴ τὰ σ᾽, ἐχφήνω κχαχά. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

880τί φής; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ᾽ ἐννοεῖς 
ἡμᾶς προδοῦναι χαὶ καταφϑεῖραι πόλιν; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
ΟΝ ΠΣ ΒΕῚ ἧ ΡΒ 5 το Ἡχεν , - ἐγὼ οὐτ΄ ἐμαυτὸν, οὔτε σ᾽ ἀλγυνῶ. τι ταῦτ 
2», ΡῚ ,ὔ 2 Ἁ ὌΧ ,ὔ , 

ἀλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύϑοιὸ μου. 

ΟἸΔΙΠΟΥῪΥΣ. 
5 - ᾿ Ν οὐχ, ὦ χαχῶν χάχιστε, καὶ γὰρ ἂν ττέτρου 

920. 27. ννοράθῃ β'ϑνυν ὅπη] 10} ἄθιη 
ΟΠον "δίβοιθρι. ΑΒΘ [ὮΡ ἄἀθϑϑθῃ 
Ῥα} 156 Πα] πιηρ Κρ ἀ16. ΒΙΓ[6. Ζὰ 
ΘΙπα ἀρ πρΊ ο : οὐϑὺ 404 ϑργιοιν ΟΡ 
οἴη θοδᾶη! ροπάθ5 γον ππὰ συν ἂν 
ἴθ νον" γουβθη, ἴθ πὴ ἄθν Ὠ1Ὸ}- 
161 ΔῈ0}} Ὠ161" ΦΘΘ Θθ η ΒΘ η νυ γ 46, 
8016 ἀϊὸ σειχομυϑία ἀαγοὶ! βίῃ 
ΕἸ ΒΡΓ ΘΟ θη. ἈΠ ΘΙ ῬΓΟΟΠ ὁπ ννΡάθη. 
Αὐοὶ δηϊννονῦιοὶ ΤῊν. πὰ ἄθιη Θ6- 
ἀρ. 

3285. θη (ἀδάδηκθη νοὴ 920 ΜΙο- 
ἀθνᾶι [πο]μμ ὁ πὰ ϑαρὶ Τί»: οὐχ ἐκ- 
φανῶ τὰ ἐμὰ ἔπη, ἵνα μὴ τὰ 
σὰ εἴπω κακά, ἰθἢ ννεγάδ ηἷ6 
Ῥονοβθὸῆ νογνάθη, ποΐπθ 
50] δὴ ἢ ἢ ἃ] 1] πὰ προ Ζὰ 
Βᾶρθη, ἀπ πίοι ἀδιηῖὶ 4 61- 
πὸ ύβϑη Τβαΐθη ἃπϑ ϊομὶ 
2ὰ "τη ρθη. Βοράμνι ΤΊν. 162 
50Π0η 210 χαχά (320 τὸ σόν), 50 
γ ΡΟ] ΘΙ ον ἄοοῖ ἄθη ϑ΄πη 86]- ἃ 

Π61 ον β! δἰ λη55ν0}}, πδιηθηί- 
Ἰτοῖ ἀαροῖ ἀὰ5 Ροάθαυϊϑαιη 8η5 Εἰπᾶθ 
δορί οκίο κακά, ννοίοιος ἀον Ηὺ- 
ΤΟΙ χιπίοθβι πὰ} πϊΐ ἄδηι πᾷομϑίθη 
τὰ σά νον)ϊηάδη μϑ5ι6. ((. Ε΄. α. 
Αγπάν νου ποῖ τἄλλων ἂν εί- 
πω, 650 ἢπη ᾳφηαηιὶ αἰ 0 714 ηὶ 

(ἡ. 6. δοήέρν χὶ Παΐιέγη, ἐγεΐο»" [66 6- 
γημγεέ, χοδ {τ αἰΐθηοδ ἃ ἰδ ριεἐαϑ) 
ἡπαία αοίηονα οαἀΐοαηη, ἢ 6 
ἑἐμα ραξοξαοΐίαηι; Κ. Ἐν. Ηδν- 
πᾶπη τὰ μάσσον᾽ εἴπω.) 

992.- ΗΪΘΡ ν ]ο 920 ἃ. 
ἀϊὸ νουθιπάσηρ 465 ΤΙΝ. 

328. ἀϊδηι 
τὴ Θρά. 

ἄαζιι, ἀὰβ (ἀόδᾶρία χα! 561} σὰ 
Ἰ θη. ΤΡ. ΜΠ ννϑάθυ 5ἴοῖ Ρ6- 
ἰσῦρθοπ, 611 ὃὲ Θδάϊρυπ᾽ Αὐῇρνδυ- 
56η ΨΟΡΠΘΙΒΙΘ δ, ποῖ ἄθ Θρά. 
νγΘ6 πὰ ἄγοι Πὰς 465 
(ΘΠ ΘΠ 5565. --- (Ὀ 16 [μϑβᾶγίθῃ ον 
"βίθη. ΦυΘΊ]θὴ ἐγώ τ᾽ ἐμαυτόν, 
ἔγωγ᾽ οὔτ᾽ ἐμ. [ἄνθη ἰΘΠΙοῖομὶ 
ἃ ἔγωγ᾽ ἐμαυτόν, 4... οὔτε 
ἐμαυτὸν οὔτε σέ.) 

994. Εἰπ ΠΙΘΙ ΟΣ ϑ6}}0]. ΤΠ 5.28. 
204 Νύμφα «φίλη, χαὶ τλητὶ λίϑῳ 
ἐνὶ ϑάκρυον ἧκας. Ρίαμι. Ροοπ. ἴ, 
2, ΤΠ Πα νον ἰαρίαθην οἰ οθηι 
δε 8.6} "ἐξ 86 αηιϑὲ ροίοοί. Ονὶά. 
Α. Α. 1, 6059 Ἰαορῖηιϊδ αὐαηιαρία 
γιουθὺϊδ. Οθά., ἀἋ6᾽'. ΠΟΙ ΠΟΟΝ 
0! 6 ΨῸΓ ἀ61ὴ) ρ, ίϑθη ὅθ ῃΠ 8} περὶ, 
ΘΥΒΟΒΙΟΚῦ 5610 80 νῸΡ (δῦ Αηγθᾶθ 
ὦ κακῶν κάκιστε πηᾷ πἰάοΡι 
516 ἀπρο χαὶ γὰρ ... ... 
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φύσιν σύ γ᾽ ὀργανειας, ἐξερεῖς σπτοτέ, 
3 ν. δ ς 32, - 2 ’ -" 
ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἀτεγτος χατελεύτητος φανεῖ; 

ΤΕΙΡΕΈΣΙΑΣ. 
αι Ἂ 3 Ν 2 “ Ἀ ν 2 ς - 

ὀργὴν ἐμέμψψω τὴν ἐμήν" τὴν σὴν δ᾽ ὁμοῦ 
ναίουσαν οὐ χατεῖδες, ἀλλ᾽ ἐμὲ ψέγεις. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
, ᾿ς ἴῶν., 3.“ ὍΝ 2 ὍΝ .2 ,’ » Ὁ 3. τίς γὰρ τοιαῦτ᾽ ἂν οὐκ ἂν ὀργίζοιτ᾽ ἔπτη 

χλύων, ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάζεις πόλιν; 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὐχοῦν ἅ γ᾽ ἥξει χαὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

) ὝΝ 

οὐχ ἂν πέρα φράσαιμι. πρὸς τάδ᾽, εἰ ϑέλεις, 
ϑυμοῦ δι᾽ ὀργῆς, ἥτις ἀγριωτάτη. 

930. ἀτελεύτητος, υἱἱϊ ἃ 6 πὶ 
ἢ 8η ποὺ σΖὰ πάθ, πὶίομί 

νγ ΘΙ τΘΡ ΚΟΙΒΙ . 

991. Μὶ ΒΘΒΌΘΝΓΟΙ. ὑπάθι!ο!ι- 
κοι 5ργίομι ΤΙΡ. νϑὴ ὀργὴ ἐ μή, 
ἱπάθιν Θ᾽ 80Πθῖπθν" ἃ ὀργάνειας 
999. φιροκννοῖὶδί. [ὰ ἀθν Τῆᾶὶ μὰὶ 
ΟΡ 086} ἄθη Νογινυγῇ χαχῶν κάκ. 
ἴῃ δίηπο: πιθρῖπο ἅθὴ αὐ 5αγῖὶ 
τΔάἀθ]15ὲ ἀπ, 415 861 [ἴθ χαχῶν 
κάκιστος; ἀεῖὶπε ὀργή ἅθγ, 
ἀ16 ἀδθν' ΠΡ νον ΟΥ̓ π Θ ἢ 
πᾶδΐο ψοϊπί, 4. ἢν. ἀϊθ ΖιρΊο ἢ 
(ἰὴ χκαχῶν κάκ.) ἃν ΟΡ ΡΟ θη. ἰδὲ, 
416 οὐ βομβδιυιοδὶ ἀὰ (οθ θη "611 
ἈΌΒΒΡΓΘΟΪΙΘΠ) πο 1. (θόοῖ Κἂπη 
ὁμοῦ ναΐ. ἄπο] Ποίβϑθη 80]16η: 
ἀδθῖπὸ ἀρ πανὶ, 416 461- 
ποΡ Βοιυνυμοῖ] απ ἀ6ν τπ6]- 
προ ΒΘ 16} 151. 165ΘΡ θὸον- 
Ροἰβίπη. ΚΘ Ι  ν ΘΟ ΡΘΠ, ὙὙΘΠΠ Ἰδη 
τα ΠιπάονΡῦ τὴν σοὶ δ᾽ ὃ. ν. 
50ΘΏγΘ1.) Μιυβδίο Οϑά. ἀϊδ5. δυΐ 
5615 ΖΟΡΠΙΡῸ5. ΑΔ ΠΡ. ΡΘΖΙΘΙ ΘΠ, 
16 ΘΓ ἴῃ ἄον 7]ιὰὶ πὰ 485 Ηθν- 
[ΠΙρ δι δυ [55᾽ υἀπὰ 8599. 544. 45 
νου ὀργίζεσθαι τοάοὶ, 50. ν}}] ἀο6ἢ 
ΤΡ. παι ἀπάθαϊθη, ἄδθιῃ Ορά. 5610 81 
Κοπιπιθ ἀα5 Ρνΐάϊκαι κακῶν κάκι- 

στος τιι. (Υ δηπ ᾿πᾶπ ἱπ ἄθη ῆον- 
τΊΘη οἷπο Απϑρίθίαπρ δα Οθαϊριιθ᾽ 
συνναίειν νυν 56 ῖηον ΜΡ [οκαβίθ 
χὰ πάθη σοιμοὶηΐ παϊ, 50 ἰδὲ ἀἃ5 
πη φοΡ μη, ἀὰ ΤΙν. ουϑῦ ἴπὶ νγοῖτ6- 
ΓΘὴ ον]δυ  ἀάναυΐ Κοιμμ.) 

998. ἀλλ᾽ ἐμὲ ψέγεις νἶο- 
ἀογο} 1 τηϊ: Νδοβάνιοκ ἄθη ἀἀδάδη- 
Κοη ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν, ἴτῃ 
ἀδροπϑαὶχ Ζιι τὴ» σὴν --- κατεῖσες. 
γ]. 166. Αἱ. 621. ΡΙΗ]. 209. Αηΐ. 
405 1.Αἱ. 1110 ἢ. οὐ γάρ τι τῆς 
σῆς οὕνεκ᾽ ἐστρατεύσατο 
γυναικός, ἀλλ᾽ οξεχὶ ὅρχων, 
οἷσι» ἦν ἐνώμοτος, σοῦ δ᾽ οὐ ϑέν. 

940. ΝΕ]. ῬὨ1]. 66. Αἱ. 1101. 
941: ἫΝ ιμάζξω πόλιν, οἰ 5 

ἀι, ΨΜ» 61} 10 Βοῆννοιρα υπἀ 
δυῖ ἀθὶπο Βιςίθη πἰομῖ οἷπ- 
56.) 6: 10 50 8166 4116 }- 
ἀϊη 55, ἄδθηῃ φανεῖται αὐτό- 
ματα, ἱπᾶάθιν ΤΊν. ἀπ δι πηηηῦ ἀἷ6 
ΕΠ πη θη νΟ Δ ιΒΒΔΡῚ. 

944. ϑυμοῦ δι’ ὀργῆς (801 
παίω δι᾽ ὀργῆς, νβ]. Ὁ. (. 909 δὲ 
ὀργῆς ἤκον); πὔνπθ ΒΟΓΕΡ, νϑῖ. 
χὰ θὅ. -- ἥτις ἀγριωτάτη, 
Ὑγ]6. ΑΘ850}. δορί. θὅ καιρὸς ὅςτις 
ὠκιστος. 
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ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 
Ἁ Χ ἷ 2 γ0, ς 2 κι 2) 84 χαὶ μὴν παρήσω γ᾽ οὐδέν, ὡς ὀργῆς ἔχω,: 

ἅπερ ξυνίημ᾽. ἴσϑι γὰρ δοχῶν ἐμοὶ 
χαὶ ξυμφυτεῦσαι τοὔργον εἰργάσϑαι 8", ὅσον 
μὴ χερσὶ καίνων" εἰ δ᾽ ἐτύγχανες βλέπων, 
χαὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ᾽ ἔφην εἶναι μόνου. 

ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 
850 ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι, 

ᾧπερ προεῖστας, ἐμμένειν, κἀφ᾽ ἡμέρας 
τῆς νῦν προφςαυδᾶν μήτε τούςδε μήτ᾽ ἐμιέ, 
ὡς ὄντι γῆς τῆςδ᾽ ἀνοσίῳ μιάστορι. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
γ᾽ ) - 4 ’ ’, οὕτως ἀναιδῶς ξξεχίνησας τόδε 

ϑδῦ τὸ ῥῆμα; καὶ ποῦ τοῦτο φεύξεσϑαι δοχεῖς; 

840. ἅπερ ξυν ἐη με πχι55 ἄδπι 
Δυμόγου ἱροπίβοι. ΚΙπρθη. 

941. Αὐβ ξυμφυτεῦσαι (Αἰ. 
999) ἰδὲ ξύν --- ἀπο Ζὶ εἰργάσϑαι 
Ζὰ ἄθηκθι, 6 Απι. ὅ8ὅ χαὶ ξυμι- 
μετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας. --- 
καί, 5οδαν, 5.680 εἷδ τε, ννοὶ- 
ΟΠ65 "6146. γοῦθα νου κηΐϊριι, πίοι 
ἴπ ΟοΡΡοἸδίίοη. -- ὅσον μή, χω- 
θὲς τῆς ἀπὸ τῶν χειρῶν ἐνεργείας. 
Αη Κρθοὴ. ἄδθηκὶ θά. ποῖ πἴομί 
θη ΘΡης, βοπάθρη ἂἃη αἰθ νου Τίνι. 
δηΡ δ Ἰοθη Πδαθον, 124 Γ᾿ 

949. ἢὰ ἀϊο μόϑίθη Βίομοι εἶναι 
ΘΙ: πάθια, ἀν πὰπ ἔφην μόνου 
βροτῶν ται μη ά5βθη. 

900. Εκ. τηΔῸ}} οἴποη. ἀδηιοῃ!- 
50 θη. Εἰηάνιιοκ, ἀὰθ5 Τιν., ἄδη 
Θεά. 80ὅ νοὶ Ονάκοὶ ἴῃ Κοπηι- 
ΠΪ5 5. 56 [Ζ6) Ζιι πη 5565 β] αι 6, ἂμ 
ἀὰ5. χήρυγμα 298 Ὁ ππαππΐ, νοι 
νν ΘΙ οθὴι {πὰ πο] Κοῖπο Καηάᾷο Ζιι- 
ΒΟΚοΟΙ θη. βίη Κοππίο. Ορά. ἀμοι- 
μὸν! ἴθ 56. Π61 Θ᾽ Πππιπίιηρ; ἀἴ6 565. ππ- 
ΒΘ 6. Ζοίοιθ ἀθ5 Υἰββϑθη- 
ἄδθη. 

909. ΥΕ]. 241. Νᾷοϊ!ι ἐννέπω 
σὲ -- ἐμμένειν (νΕ]. ΡΠ. 101. 

ΑΙ. 1047) ουυνανίθι πῆ ὡς ὄντα 
- μιάστορα. ΑἸ]οΐπ νόθην ἀο" 
πὰ Π 6. βοίθοίθη Βοζίθμπαηρ ἀθ5 Αθο. 
ἃ} μήτ᾽ ἐμέ 56ιχι ἀθν ΠΙΘμοι" 
ἄθη Ἰ)αῦν, αἷ5. ο" νου" ροϑὰρ, 
ννᾶρο ἐννέπω σοί, ἐμμένειν. ΜΕ ὶ. 
8117. Ποιη. θά. 17, δδ4 μεταλλῆσαί 
τί ἑ ϑυμὸς ᾿᾿μφὶ πόσει κέλεται, 
καὶ χήδεά περ πεπαϑυέῃ. 

00. Βοιιᾶϊ! πιᾶη ἀϊθ 1, ϑαρὶ Βθοὶ 
(Απάρυθ ἰθβθὴ χαΐέ πουὴὺὴ, 80. ἰδὲ 
τοῦτο ἄδι [ωΠᾶ]0, ἀϊδ ΕΟ] θη ἀπά 
διαί ἀαΓ[ἄν, νῖο ἘΠ. 626 ϑρά- 
σους τοῦδ᾽ οὐκ ἀλύξεις. Ῥιπά. Ργι. 
8,106 βίαν Πορφυρέων οὐκ ἄλυξεν. 
[)ὰ ἅθ61" ἀθι" ΠΙομ θυ ἃη 4α5 ϑργῖοι- 
ΜΡ ΡΙαι. ϑὅγηιρ. 1898 βαλών γε 
οἴει ἐκφεύξεσϑαι (ΡΙαίάνοι βαλὼν 
ἀπηλλάγη, Ανίδιϊ4ο5. τὸν βαλόντα 
οὐ δεῖ ἐχφεύγειν αι. ἃ.) ροάδομι 
Ζιι ᾿ᾶ θη ϑομϑίηῦ, 50. ψνϑυ πα μοι 
νι" χἀπὸ τοῦδε, ἀπᾶᾷ πδοὴὶ 
οἰπθ βοϊοποη Υογτο, δίη- 
[ουἀροίη, ψἄππηϑι ἀὰ δηὐνίη- 
Π6 Ζι Κῦπποπ, οἢπα 4855 ἦι 
ΟἸΘΙ ΟΠ Ὸ5. παΐν ΟἸοίοιθ. ὙϑΡρο]θα 
νρα 7 Ὑρ]. Εν. ΑἸΚ. 689 νεανέας 
λόγους ὁδιτων ἐς ἡμᾶς οὐ βαλὼν 
οὕτως ἄπει; 
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ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 
πέφευγα" τἀληϑὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
πρὸς τοῦ διδαχϑείς; οὐ γὰρ ἔκ γε τῆς τέχνης. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
πρὸς σοῦ. σὺ γάρ μ᾽ ἄχοντα προὐτρένψνω λέγειν. 

᾿ ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 
στοῖον λόγον; λέγ᾽ αὖϑις, ὡς μᾶλλον μάϑω. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
οὐχὶ ξυνῆχας πιρόσϑεν; ἢ ̓ χπξιρᾷ λέγειν; 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
οὐχ ὥστε γ᾽ εἰπεῖν γνωστόν" ἀλλ᾽ αὖϑις φράσον. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
φονέα σε φημὲ τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων δίς γὲ πημονὰς ἐρεῖς. 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 
εἴστω τι δῆτα κἀλλ᾽, ἵν᾽ ὀργίζῃ τιλέον; 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ:. 
ὅσον γε χρήζεις" ὡς μάτην εἰρήσεται. 

900. Να]. 869. 
θ01. διδι, πᾶμ!. τὸ ἀληϑές. 

φοιδι τνϑάθὶ. Οράϊριις 88η2 ἃη- 
ἄον5 4ἱ5. 800 ἢ Αι [εχ ἀδηκι 
ΟΡ ΠΟΘΙ πἰομ ἂη Κιδοπ, νρὶ. 347. 
918. 

809. Θ64., ἀδν βοίηθη ΘΟ ἢ γβδῃ Και 
ἔλαπ!, [ὈΓ ΘΕ δα ζὶρ᾽ σοιμδοι! ἄδηῃ 
Τιν. ἃ, 5οἷπθ Αὐδϑᾶρο (353) Ζὰ 
νἸΘἀθΡο] θη, ἰπάθηι δι" ἃτ5 νγοῖίο- 
ΓΘ ΑΘΌΒΒΘΙΓ ΠΡ ἄθηὶ νϑρποίηΐδη 
Οοπρ]οῦ πᾶπει" ἃ ἀϊΐα ραν Ζιι 
Κοιπιιθπ ΠΟΙ. 

900, Οἀδ᾽ βίθι]θὲ 4 τ 16 ἢ 
θ]055 δἃυῇ ἀϊε ΡγοΟνθ, ἀὰ85 
1 61 Μ6 1: ἢ; 24, 300. 433 πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ. Εἶπα ΟἸοξβα 
ἵπὶ ιν. ἃ πεῖραν λόγων κινεῖς. 
Τιν. ππορκὶ σοομί ΜΌΝ], τνογαι ΘΟ δά. 
πἰπδιια ὙΨ11, 455 6." 510 ἢ ἀαΓΟἢ τνοὶ- 

ΘΌΡΠΟΚΙ65. 11. 

ἰθ 5. Ἀράθπ δοπιρρΡοιμ  ἶρθ. (Πῖὸ 
ἀοη)]. πρόσϑεν δὐχπειρῷᾷ λ., φιοά 
)} 67) ὁογι{67"}5. ἐξ ἀΐδαηι, βοιοῖηι θηί- 
ΡΣ 110}..) 

8961. οὐχὲ ξυνῆχα οὕτως, ὥστε 
εἰπεῖν ἐγνωσμένον ὃ ἐνόησα. 5610]. 
γε. 1181. θθά. ρϑὴῖ πὰρ αὐ ἄδῃ 
οὐβίθη 7}61}} ἀθν ΒΛα σα οἷῃ. 

902. Τὶ». ποίην (νρ]. 449 1) 
ῥθηθήτρέο»"θηῆι 6 6556 ἄΐοο 
υἱ»ὲ, οι τ 5 τε 6 67" 5 ρθ»οηιρίο- 
γ6η1, Ῥοάθὺ ἅ})61" ἀΡ5᾽ομ. Π 0} χιναὶ- 
ἀδαμ1ρ.. 

808. οὔ τε γαίρων, νρ]. 388. 
401. 1152. ῬμΠ]. 1999. 

θθ6. μάτην, νεἴδᾶρι" ἀορρεϊβίη- 
ὨΪδ, 4ἃ τᾶ Διο ἢ γΘΡβίθῃρθη Κᾶπη: 
65 ΜΙΡὰ [ἄν πὰ 6}, ἄρῃ Θἰμπ]ἃ] 
ΒΙϊπάθη, γΟΡδΟ Θὴ5 βαβδρὶ 
56 1η. 

ὃ 

900 
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ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

λεληϑέναι σὲ φημὶ σὺν τοῖς φιλτάτοις 
7 Ψ ς ων 3 9 2 .ς Ὡ 518 ἜΤ ω 

αἰσχισϑ᾽ ὁμιλοῦντ᾽, οὐδ ὁρᾶν ἵν εἰ. χαχοῦ. 
ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἢ χαὶ γεγηθὼς ταῦτ᾽ αεὶ λέξειν δοχεῖς; 
ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ. 

εἴχιερ τί γ᾽ ἐστὶ τῆς ἀληϑείας σϑένος. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ:. 

810 ἀλλ᾽ ἔστι, πλὴν σοί. σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽, ἐπεὶ 
Ν ,ὔ 5 ΞΥ , .- ’ 2.132 2 “ἕ 

τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τὲ νοῦν τὰ τ΄ ὀμματ᾽ εἶ. 
ΤΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. 

-᾿ κ 

σὺ δ᾽ ἀϑλιός γε ταῦτ᾽ ὀνειδίζων, ἃ σοὶ 
2 Ν «ι ΘΙ Ν -- 5) ΒῚ - , 

οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ᾽ ὀνειδιεῖ ταχα. 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 

μιᾶς τρέφει πρὸς νυχτός, ὥστε μήτ᾽ ἐμέ, 
815 μήτ᾽ ἄλλον, ὅοτις φῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ᾽ ἄν. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

οὐ γάρ σὲ μοῖρα πρός γ᾽ ἐμοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ 
ἱχανὸς ἀπόλλων, ᾧ τάδ᾽ ἐχπρᾶξαι μέλει. 

900. Ενδι 762: 5οΙροῖίου Τ». χὰ 
Οἰπο χννοῖίθη Εἰ Πα] Πὰπρ᾽ νον, ἀκ 55 
Οοα. ἅτποὶι ἀδιθ. βϑῖπμον ΜΙ Ό ΘΙ 181, 
πάθη ον ἰπάθϑθ5 πὶ σὺν τοῖς 
φιλτ. (τὰ ΑΙ. 842. υπίρθῃ 1184) 
ἈΡ5ΙΟΙ ΠΟ. ἀπ κ]ὰν 485 Ὑ ΡΠ 155 
ΡθΖθιο ποι. 

308. ΜΙΘΙδίομι τ αὖ ε΄, ἃ... τὰς 
αὐτὰς πημονάς 309. 

509. γε]. 850. 
810. ΑἸΙΘΡάϊηο5. ΡΊΘΡΙ. 65. οἷῃθ 

Μδομι ἀον ΝΥ ΔΒ 610, ἀ16. αν 6} 
56}, νν6}} ἀπ ὈΠ1πὰ δὴ (ἀοῖδι απὰ 
Κῦρρϑι" "15:. Μι0 ἀθν πο ρθη Ὑ6ν- 
θἱπάυηρ; πλὴν» σοί: σοὶ δὲ {. 
τ 1 ΕἸΠῚ.- 7ῦυϑοι ᾿ς Ὁ 781 
οὐκ ἔστι σοι ταῦτ᾽, ἀλλά σοι τάδ᾽ 
τὸν ἡ 2}. : 

911. )}Ὶ1Ά6 ῬΑ ΟΠ 515 βιοι ρον ι, νν 16 
οἵ, ἄθη δανρκαβηθβ: ἔπν, δ οά. 470 
ἔσωσά σ᾽, ὡς ἴσασιν Ἡλλήμων 
ὅσοι Ταϊτὸν ξυνειςέβησαν ᾿Δργῷον 

σχάφρος. ΔΘ] Β]Π1ΟΙΝ 501}}10 ΑΙ ΘΠ ἢ 
11. 1, 1001 ἀδη Κα]ομὰβ: λιάντι 
καχῶν, οὐ πώτπιοτέ μοι τὸ χρή- 
γυον εἰπας ἵ., ν8]. Αι. 1088 {ἢ 

8512. ΤΊν,, πὰὶῦ ΒΗ ρΚοῖν ὀνεισδί- 
ζειν νυ θυ ῃο] θη, ἀθαϊοὶ ἁυΐ ἀἷ6 
ΒΙομάσηρ 465 Θοά. ἀπά δυῖ ἀ6 
θὰ] 4 χὰ Τὰρο Κομπηθηάθ 6} }]θη- 
ἀπηρ Π]ηΔ 115. 

914. μα "151 οἷ δοῖπ ἀθν 
ΕΙηΒΊΘΡ 58, 50 ἀ4ἃ55 ἀπ Καὶ ο’- 
6, ἀν ἀδἃ5 16} οι δαῖϊ 
απἃ ἀπ" ἁπδυνοίομοη Καπη, 8 2 

Βοῃδάθῃ νϑρη ὰρ 51. 

910. ΜΙοΙ θγυάπ μὲ ἀπ πἰοιῦ χὰ 
Γἀρο θη, ἀὰ ἀἰν νοὴ Ἰπθῖπον [6 
Κοίηθ (ἀοίαμν ἀρολ. 

911. ΑΡΒΙΘΒΙΠ ΟΝ σϑάθι Δ π0} ΒΪΟΡ 
Τίν. αἷν τά δε ἐχπρ. ἄπηκοὶ, νρ]. 
441. [{π|δη ορκοπηὶ 64. ἀ16 ΥΥ ἃ}}ν- 
μοὶ ἄἀθν Αθιβδοραηρ 1929 ἢ, 
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ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ. 

Κρέοντος, ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; 
ΤΕΊΙΡΕΣΙΑΣ. 

Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὠ πλοῦτε χαὶ τυραννὶ χαὶ τέχνη τέχνης 
ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ, 
ὅσος παρ᾽ ὑμῖν ὁ φϑόνος φυλάσσεται, 
εἰ τῆςδέ γ᾽ ἀρχῆς οὕνεχ᾽, ἣν ἐμοὶ πόλις 
δωρητόν, οὐχ αἰτητόν, εἰςεχείρισεν, 
ταύτης Κρέων ὃ πιστός, οὐξ ἀρχῆς φίλος, 
λάϑρᾳ μ᾽ ὑπελθὼν ἐχβαλεῖν ἱμείρεται, 
ὑφεὶς μάγον τοιόνδε μηχανορράφον, 
δόλιον αγύρτην, ὅςτις ἐν τοῖς χέρδεσιν 

18. διη ἃ ἀδΔ5  ΥΓ1π άπ 6 ἢ 
γὸπ ἀϊν οἀον νοπ Κυθοη, 455 
1 ΔΪΟΝ τ} ΑΡΟ]]Οη. 50 ὍΟΚΘὴ 
νγ 0} Ρ]ΟΙΖ] 1} ννἅμηι Οοά. ἴὴ 
Κυθοὴ ἄθη Αμϑ. ον ἀὸ5. ΘΠ ΘΥ 5. Ζα 
οηϊάθοκοη, 800] 1 ΤῚν. Αγρο]]οὴ 
πθπηϊ. Ἰόππη Κύθομ νὰν ἃ πδ0]} 
1)6]ρ}}} ροϑδαπάι, Κυθοὺ ΠιαϊιῈ (288) 
θη θιθηθι" ἀθ5 (οἰίος. ΒοΡ Ζα ο- 
Ἰοη ΔηροΡ πο η. - [ὰ (δι!) θα, αἱ 
ἀἸοϑομι ρ]  2110}} δα οἰ βοηά θη γ6ν- 
ἄδοι ἀὰ5 ΠΡ σὰ ἰγ θη, χμὰ] 1 
Ὁοά. πὰ Ποϊθθηάθη ἄθη θιιηα (65 
6] ΙΟ5 ἀπ Κυδοηβ ἃἰ5 οἷηθ ἃιι.5- 
δοιδοῖίο Τ αίβαομθ 510} ἃϊ15. 
τ, ΡΠ 191. ἃ ΘΙ δὰ Ρ 

Κοῖπ [ἢ 61} Γὰν 410}. Κρέων 
δέ τὐῖῦν ρΊθιοὶ δοβθηβά!210}} ΝΟ ἃη, 
ἀὰ Τιν. ἴὰ δίηπο αὶ σὺ σοὶ πῆμα 
εἰ, ψΕ| τὺ. 91 Ὁ 398. ΜΙ 
7 8]... 1988. 

80. ΔΘ ΠΟΥ ΕἸ ηρΆηρ ἀθν 646 
ΡΩΝ 927. -- πλουτος ἡ. τυρ. 

ννογάθη ῬῸΓη. ἅϊιη] 10} νΡθηάθῃ, 
ν Εν. ΟΥ. 1155 ἢ. Οὐχ ἔστιν 
οὐδὲν χρεῖσσον ἢ φίλος σαφής, 
Οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννίς. 
ἤρρο. ἴαν. 1425 ὅςτις πλοῦτον 
ἢ σϑένος μᾶλλον φίλων “4γα- 
ϑῶν πεπᾶσϑαι βούλεται, χαχῶς 
φρονεῖ. 6]. ΑγΟΠ]οοΝ. ΒΡ. 21. 

-- τέχνή τέχνης ὕπερ Ψ. Ἰῇ,, 
Κυπδὶ, δου] δθπ (76 ΠΟ} 61) 
Κιπδοῖ ἴὰ 6 ἢ 5 ΘΒ] 1 6 ὴ ἴμ6- 
θη: 4,5. 0. ὙΟἿ" 196 Ὑση 
ννοϊμοϊξονπ θη δύροθαηβθη. 
6]. ΡΙΗ]. 1381 τέχνα γὰρ τέχνας 
προῦὔῦχει {{- Οοάϊρο5. ἀθηκὶ ἂμ 86]- 
ἤθη ἀασοι 1 ὔδαηρ; 465 Ἀἀ 5615. "6- 
νυ ἀν ΐοη ΠΡ Ἢ Ἃἀθηὴ 61" Π16}" 
τέχνη (998 γνώμη) πόπηΐ, μ ΟΝ, 
ΟΠ Βα  ἈΚΒΠΙ50]}6 Βοζιθμαηρ ἃ} ΤῚ- 
γ᾽ 5Ιαϑ᾽ τέχνη 989, Υ]. ἄρδει 6 442. 

982. ρυλάσσεεαι, θινρὶ 
510}} 1ἢὶ ΠΙμ ΘΡΡΡαΠ 46. 

984. δωρ.. ως ΠΟΙ 
Ἰϑ πκος (. ΡΣ 

985. ταύτης ννοϊδὲ πδοΠαιν ἤοκ- 
ΤῸ Δα ἄθη πο! Θ᾽ 1215 ΡΟϑθ ἢ θη 
ΤΡ 1. --- ὃ πιστ ἼΝΑ οὐξ ἃ. 
φίλος ἰδῇ πἴολν 1 Ομΐ50}}. Ζὶὶ ἀθι- 
ἰθη, 50η 0} 50. 5᾽Ὸ55. |δ., (16 δ ολὶ 
ἀ65 ΝοΙ465, ἀΠΆΙ: 56 105: 46} «ἴτο, 

(09), νρ]. 

τοὰ6 Βροιυπα 5[οῖν δαὶ ΣΥΝΕ ΤΥ δὴ: 
Ἰα5ϑθη. Ἷ 

980. )ὰ5 θὰ νοῦ ἤθη νϑυβίθοκ- 
θη Οὐἴθη ἀδν Ηἰηρον, νῖο ὑπο- 
δῦναι, “ἃ ῬΙΠΠ]. 1001. ΜΗ ἄθδηι 
5161 ΥΥΡΝ λάϑρᾳ ὑπ. ν8}]. ΑὙ δι. 
ΟΣ 109 ἡ τυραννὶς γα 
᾿λάμβαν᾽ ὑπιοῦσά με. 

958. Καϑϑαηγὰ Α650}). 45. 1273 
5 Ἐ 
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μόνον ϑέδορχε, τὴν τέχνην δ᾽ ἔφυ. τυφλός. 
390 ἐσεεί, φέρ᾽ εἰστέ, “ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; 

πῶς οὐχ, ὅϑ᾽ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ᾽ ἣν κύων, 

ηὔδας τι τοῖς δ᾽ ἀστοῖσιν ἐχλυτήριον; 
’ , 2 3 ) 

χαίτοι τὸ γ αἰνιγμ οὐχὲ τοὐτιιόντος ἦν 
ἀνδρὸς διειπιεῖν, ἀλλὰ μαντείας ἔδει" 
« 22} 2 2 υ -»Ὕ Ν 2 , » 

ϑθόην οὐὐ ἀπ οιώνῶὼν σὺ προὐφανῆς ἔχων, 
ΒῚ - ,ὔ γ Ν ,ὔ 

οὔτ᾽ ἐχ ϑεῶν του γνωτόν" αλλ᾽ ἐγὼ μολών, 
ς Α' ΕΣ νΝ 2 ,ὔ Β.) ’ 

ὃ μηδὲν εἰδὼς Οιδίπους, ξτταυσά νιν, 
; , ’ 2.4) 2 2 μ᾿ “- , 

γνώμῃ χυρῆσας, οὐδ ἀπ’ οἰωνῶν μαϑῶων" 
ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐχβαλεῖν, δοχῶν ϑρό ὃν δὴ σὺ ρᾷς ἐχβαλεῖν, δοχῶν ϑρόνοις 

400 παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πεέλας. 
, - ν Ν᾿ 2 Ν 

χλαίων δοχεὶς μοι χαὶ σὺ χὠ συνϑεὶς ταδε 
ς ’, Ε- ᾿] Ν ᾿νς 1. ,ὔ ’ 

ἀγηλατήσειν" δὺ δὲ μὴ δόχεις γέρων ΄ 
1 γεῇ - 

εἶναι, παϑὼν ἕγνως ἂν οἱά περ φρονεῖς. 

καλουμένη δὲ φοιτάς, ὡς ἀγύρ- 
τρία, “πτωχὸς τάλαινα λιμοϑνὴς 
ἠνεσχόμην. 

9900. ποῦ, νΟΥΙΝ Ζοὶρὶ 510] 
ἀθὶπθ απ να 166 ΜδηιΚ3 νρ]. Αἱ. 
1008. 1100. 

891. ἡ δαψῳ δὸς κύων, θεῖ 
ΑΘβοίιγ 5. δυφαμεριᾶν πρύτανις 
κύων, νν16 ἀ16 Ηγνάγα, ἀϊθ Ηδν- 
Ργΐθα, Ενίηγθη ἀπά ἄμ! 6 πρ- 
(πιο δὶ Πομίορπ χύνες ΚΉΝ νῇ 
Ὁ) 16 ϑρμΐηχ νὰν ῥαιψῳδός, Ἰηβο  ὍΓπ 
51:06 ἀἃ5. νὸπ ἄθη δίιιβθη β ]θηἴθ 
Βδ6Π56] νονρισιιρ, 5. σὰ 190, 

893. τοῦπ., τοῦ τυχόντος, νϑϊ]. 
ἢ γος 

9904. διειπεῖν, 
2,47,6, ν8ὶ. 390. 

395. ΝΙΊοΙΝ ἀπ᾽ 
ϑών, 5οπάονυῃ ἀπ᾽ οἰων., 

στιχὴν, τέχνην. 
900. )ὰ5 ΡὈγθίδθη. βοῖπο γει- 

ἀϊοπβίοβ νυὶρά ἀαάᾳροῖι ρον ο [6 ν"- 
ὑπ, ἀ885 Θθά. βίον. πο ΠΟ ΚΊΒΟΙ 
γ ΘΓ Ο]Ρ. οἸ θυ (ν5]. 9599) πὰ ἀ885 
ἀον Ῥυίθϑίον ἄθς ζθιι ἴθ ἀὰ5 
Νάιη]Πομο. ἰπ βρη ἀμπη]!οιθη Αἰ5- 
ἀνάοκϑη ἃἷ5 ἃἰ ρθη οῖπος ΠΡῚ 61} ΤΠ6- 
ΡῬοη5. δθοπ ψχιι (ἀθα αΠ οοίανι παῖ. 

εἰ ϊγιοίο ογ)α7"- 

0 ἰ ωνῶν οὐ ς 

οἰωνι- 

Μιι ἐγὼ μολών, 50) 14 [τοἷι 
ΠΩ} οΚοΟΙ δὴ ΔΡ, νϑ]. 85. 

891. ὃ μη δὲν εἰδι Οἱὁ. δον 
Ζαπάοιδυ ἃ 91. Ζφυῦῖοκ, δπημιᾶ]! 
6" νυ ῖθάθν οἱπθ βοϊιμοιἀθπάθ [νὸ- 
πἶθ, ἀἄὰἃ ἀϊ νογίθ 416 νο]]6 ΥΥ ἃ1ν"- 
ποῖ} βᾶρϑθη. ΘΠ 6 ομν ἀθαΐθι, 50}. 
πο} τὰ ἄδη ἴῃ Οἰσὲ ---- ποὺς 6ηϊ- 
παϊθπθα δίαμπιπι Δ πἷπ, ννοάμροι 
οἴη 5ρι[Ζ685 ΟΧΥΙΟΡΟΝ Θπηἰβίδηάε: 
τον, ἄἀθν' (ἀαρ οι Θὰ6}} πιο 5 
ννθδοπάσ παπᾶ ἀἄοο} 1 556η- 
46 Θ 64. (σὰ Τῦ. 412). 

9985. ΟΡφθη 89 ,“προςϑήχῃ ϑεοῦ 
“έγει νομίζει ϑ᾽ μιν ὀρϑῶσαι 
βίον. Ηϊὸν Ροολι Θεά. δ} 561πὸ 
γνώμη, ἀππ ἄθη οἰωνοσκόπος (910. 
9595) Ζιι ἀδιηπροη. (ἀλη ἃπάθυβ 
1484 ἴ. 

401. θΠὰ5 δοκεῖν παραστ. 399 
νου πηθηά, τνὶοάθγιοι Οθά. 1}; 
ΕἸ: δοκεῖς μοι υπὰ 402 εἰ 

᾽δόκεις. γῈ]. 912. 
ΠΊ05. ἀγηλ., τὸ ἄγος ἀπελάσειν 
τὸ περὶ τὸν Μάϊον, νΒῖ. 809. -- 
γέρων, πιεὶϊ ἄδιπ νυ βθη ]οθθη Νὸ- 
θοηθ ρου μῶρος, ν5]. 488 

403. δ δι νὐτνάαροϑβι ἄσύτ6} 
ΝΙσαο ἵππὸ ψοράρθπ, νν86]- 
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ΧΟΡΟΣ. 
ς - Α ΝῚ ’ Ν Ν - ΒῚ ΒΥ 

ἡμῖν μὲν εἰχάζουσι καὶ τὰ τοῦδ᾽ ἕπη 
ὀργῇ λελέχϑαι καὶ τὰ σ᾽, Οἰδίπου, δοχεῖ. 

-"ἢΝὌ 7 ΡῸ - 

δεῖ δ᾽ οὐ τοιούτων, ἀλλ᾽ ὅπως τὰ τοῦ ϑεοῦ 
-- 2 “Ὁ 

μαντεῖ ἄριστα λύσομεν, τόδε σχοτιεῖν. 
ἘἘΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

εἰ χαὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῖν 
Φ. Ὁ 2 ,ὔὕ “-“- ᾿ 2 Ἀ - 

ἴσ ἀντιλέξαι" τοῦδε γὰρ χαἀγὼ χρατῶ. 
οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ «“Ζοξίᾳ" -- 
ὥστ᾽ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράνψομιαι. --- 

ν Χ ΒῚ 

λέγω δ᾽, ἐπειδὴ χαὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας" 
Ν δι ’, 3) ,ὕ ο-. 9 ΟΥ̓ - 

σὺ καὶ δέδορχας, χοὺ βλέπεις ἵν εἰ, χαχοῦ, 
2 7 27 , 2 3.) οἵ ΕΣ - ,ὔ 

οὐδ᾽ ἔνϑα ναίεις, οὐδ᾽ ὅτων οἰχεῖς μέτα. 
3 ΕΥ̓ ζ ΞΊ ΒΝ 
ἀρ οἶσϑ᾽ ἀφ᾽ ὧν εἰ; καὶ λέληϑας ἐχϑρὸς ὧν 

- »-Ἦ 2  “-" 2 Ν “- ΒΥ 

τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρϑε χαττὶ γῆς ανω; 
χαί σ᾽ ἀμφιτιλὴξ μητρός τε χαὶ τοῦ σοῦ πατρὸς 

γῳ χω ΄- ᾿Ὶ 

ἐλᾷ ποτ᾽ ἐχ γῆς τῆςδε δεινόπους ἀρά, 
- 27 2 2 ’ 

βλέποντα νῦν μὲν ὁρϑ᾽, ἔπειτα δὲ σχότον. 

ΟἾΘΡΙ6Ὶ ἄἀυὰ ὁοροη πὰ 10}} ἰμ 
δΙίηΠθ δᾶϑῖ. δὲ ἀδρθηβδϊ 
πιαπρ βάρ! 6} φυνιβοι θη σπαϑεῖν ἀπά 
φρονεῖν. ἴ)6ν ΠΙΘμ ΟΡ ὁσ πη ουῖ δὴ 
ἄθη αἰΐοπ ὥριο παϑὼν δέ τε νή- 
πίος ἔγνω. 
411.[6 }} } δά αν ὐκΚτγθοπ5}ν- 

ΒΟΡΙΙΘΒΟΡ νον πη ἀβομαῖι 
πἰολῦ, νϑ]. 8909. 16 διβθη!βο] θη 
Μιοιύκθη, ἄθῦθὴ Ὑ Ρ  ] 1556. 500}. 
ἴθ ἀϊ6 Πεοιοθηζοῖν ἀβθουΓᾶρι, πιιι55- 
16η 510}}) δἴπθι Βὕνγρϑι" Ζζιμὶ Ῥαί ἢ 
νυ! θη (νέμειν, ἐπιγράφεσϑαι προ- 
στάτην), 415 ἄθϑϑθῃ 516 ἰπ ἀϊθ ἐα- 
δμίαθ ρεϑίϊοαρ οἰ ΒΒ  ΘθΘη ννὰΡ- 
ἄθῃ (γράφεσθαι προστάτου), 5. τὰ 
ΑΙ. 1200. 

412. λέγω δέ, το νονκὔη- 
ἀ6 ἃθον, 50]ποκὶ ΤΙν., να "6] 
Ἠομον ἅ ι]1ο φημί, ταῖν ΒΒ ῖον- 
ΠΟ Κοὶν βοίηθη ΕΠ] ρ θη. νοῦ ἃϊι5 
(16 440). πάρ ἀθ' δοῦλος 
ἀδ5 Ογακοϊσοιίθα ἂπ “οξίας οΥἱη- 
ΠΟΡῚ (γοη λέγω. νῖο “ἄκιος νοὴ 
λαχεῖν), νῖ 409 ἀντιλέξαι. ΜΕ]. 

8ὅ8., 994. ἘΠ. 82. ὑπ ὑλὸν  αἷ6 
ΑΠΒΡΙΘΙΌπΡ ἂἃη ἄθη δ΄ηη. ἀον ΕἸρθη- 
ΠδΙΠΘὴ σι Ὗ. τὸ. -- τυφλόν, 
5.01: 

418. Α6586}}. Ῥγομ. 445 ἀἷς δθη- 
Β0Π6 ὴ νῸ] ΡΡοι οί Ποιι5 βλέποντες 
ἔβλεπον μάτην, χλύοντες οὐχ ἤχου- 
ον. Ἀδ. 1000 οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τά- 
δεῖ} ΘΙ Αἰ 80: 

414. ἔνϑα, ἴὰ νἀ θυ! θη Παιι- 
586; ὅτων οἷ. μέτα, νεῖ. 990, 
ΑΌΒΙΟΙ 101}. συν θιἀθαμρ. 

41ὅ. ἃ. ᾿". ἀφ᾽ ων ὧν λέληϑας 
ἐχϑρὸς ὧν; ΝΙΕΙΠδἴοι! χ ὡς λέλ. 

418. ποτέ, ν» 61} Θά. δι Επ4θ 
465 δυίοκοβ ποι ἴῃ ΤΏΡ θη θ᾿] 6 θὲ. 
-- δεινόπους ἀρά, ἀἶθ᾽ ἄθη 
ΕἸαοΝ ἀοὸρ ΕἸτορη. νο]ϑιθοκθη δ 
χαλχόπους Ἰρινύς ΕἸ]. 491. Α6586}. 
δορι. 129 πατρὸς εὐχταία Ἐρινύς. 
ΑΙ. 891. τανύποσδες ᾿Ερινύες. ἘΠ. 
1108 ποδώχεις βλάβαι. 

419. )ὰ5 ἈδΔΙΠ56Ιν 9116 [ν Θεά. 
να ἀσγο! ὙΘΡΡΙ ΘΙ πρ τὴν 413 
δοβιθῖθονῖ. 1)ὰ5 ΟΧγιβο θη νν1Ὲ ἔπ. 

405 

410 

410 



420 

᾿ΓῸΥ δπ 2 ἢ 
ἀγνορίίον ξδιςέπλευισας, εὐπλοίας 

425 

τ 

θοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐχ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

μ) , 

ἔσται λιμήν, 
- Ά Ἂ Ἂν ,ὔ ,ὔ 

σεοῖος Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα, 

ὅταν χαταίσϑῃ τὸν ὑμέναιον, ὃν δόμοις 
[4 

τυχωνγ; 4 
Ἅ} - -ὟΣ΄:᾽' 

ἄλλων δὲ πλῆϑος οὐχ ἐπαισϑάνει χαχῶν, 

Ῥμοθϑη. 819 σχότον ̓ δεδορχώς. ρ0.(ς 
1519 φῶς ἀφεγγές. ΝΕ]. 1213 ἀπά 
σὰ ΡΙΗ]. 8601. 

420 ἢ ῪΥ 6] ον [615156 Βα} 
ἃ ΜΘΟΡΘ,  ΘΙΟΒ ΟΡ ἜεΡΕ 11} 
απάς νἰρνρὰ κεἰ ομὲ Ρ ἃ] ἃ Υ̓Ε 
ποθ φΦαμῃη ολ να οδἰπ δῖ - 
1} 6 πα Ὑἱρρ, Αθη. ὅ, 148 7 μη. μίατι- 
51 {"οηεήζηο υἱλλεηι δ 5 τη {α- 
τθγείμηι (Οηδογαξ ΟἸλ7}6 γι6)γ)45. Ὁ0- 
ὁορηημο ἐποίμδα υοἰπμίαρέ {,ω 110)». 
ΘΟ 8: “Ὁ: 

421. διαϊ! ποῖον ὄρος 5612ἰ ΤῚΝ. 
ἄθη ΒΘ ΔΓ] 1 θη ΒΘ τὴ} ΘΘ ἢ μι- 
ΠΙΒΘΥΌΠΟΡ ΒοΖΙΘΙηΡ ΕἾ Ὀεάιρῃο᾽ 
Αιτιϑϑθίζαμρ, νυν]. 1451. 1391. Ἄδπη- 
6 Δηννοπάπηρ "οάθιςοηάου Ε1- 
δθππᾶπιθπ 50}}}. "6 ] ΡΊαι. ΤΊΠΟ]. ὃ5 
τίς ἄρα Κύπρις ἢ τίς Ἵμερος τοῦ- 
δὲ ξυνήψατο; ̓ ἈΠΑΧΙὰ5 ΝθοΙί. Ἷ τὸ 
τίς Χίμαιρα ἢ Χάρυβδις ἢ Σκύλ- 
λα; ὅθπθο, ΠΙρρ. 1109 ηγεογιῦ»α ηιιῖς 
ϑαθυι5 ϑδίηϊς 4 χιῖς Ἀροογιδίος 
ὁραγδῖι ἢ Αγρὰ]. ΑΡ0]. ν. 9265 (5 
ἐπι ϑαΐζιδ. φοηῖ διδρημδ, ηιῖς 
η)ηοη ας ἰαΐίοηλ δα οοΘϑ, ας5ο6 
ἡραικαάοφηι 

422. ἨδνΡ λιμήν (420) Γἅπνν νοὸπ 
5610 81. δα} ἀἃ5 ΒΠ4 ἀν οἰκο θη 
ἘΆΠΡ πνοιῖν Θοάϊρις᾽ ΘοποίπρἸοΚ 
ν ΡΠ Θμ θη νυἱρά. 65 να  Π6 4 (415 
Ζεϊομδι ον. ΦΟΒΟΠ]Οϑθθηθη ἘΠ 6, 
Δαϊ. 813) ἰδὲ ἄον εἴςπλους, ἀϊθ 
ὅρμισις ἀθ5 Θ64. ἴπ5 ἤαιι5; ἄν ορ- 
μος, ΜΟῚ 516. πῖοιῦ ἴῃ 5] ΟΠ ΟΡ Θὴ 

Ῥοθι [ἀπνῖο, ὑγοῖχ 465 ρβἰηϑιίβθη 
Ὑγιπάοβ, ἃ. 1. ὀρννοι! Οοά. ἀᾶ5 
ἨδιΠ561 ο᾽ οκ ον. οο] ῦϑι παΐτθ πη 
56 1ηὴ [005 ΒΟΠποΙἀθησνν νι δ μίθῃ. 
Ὁ) 16 ἐραρραμ! νυ) απάθποη Αυϑάνίοκο 
ἄνορμος υπά εὐπλοίας τυ- 

[χ͵ ) γ ’ ’ Ν - - ’, 

ἃ σ᾽ ἐξισώσει σοί τε χαὶ τοῖς σοῖς τέχνοιο. 

χών 58161Π|6π ἀθη βοιμποιἀθιίου ὟΥ 1- 
ἀο βρη ον δον βοι θη οι θῖι τι. γι -. 
ΠΟΙ ΚΟ ἴῃ ΡΠ] 6 5. ΠΠ6}ι|. 

4258. Διὰ ἄδῃ πὰ ΙΒ θτΊρθη. ἃΠ- 
σοάοαϊςοίθη μοι άθη χαχά, ἄθηι Μονά 
ἄδθς Ναΐοῦβ ἀπά ἄθ Επι6 τὶν ἐδ ι" 
ΜΙ αιον, [Ὦρι Τιν. οἷη ἀν τ65, 1η- 
ἄθιη 6Ρ ἂμ ὅταν χαταίσϑῃ ἃι- 
Κηῦρ: Απάθυθν απ 56 115 6} 
ΓΠπαίοη ΕΆΠ1Ι6 θυ κδὶ ἀὰ τως. 
4 (ιι556} 16η6η ΡοΙ46η) π 1 ΟΝ}, 
6 Ί ΟΝ 6 (5οθα] ἃ ἀπ {ΠΡ  'ηπ νν 6 }- 
ἄθῃ νῖθϑὲ, ἱπάθιι σι ἄθηκοη ἰδὲ δὲ 
αἰσϑό μενόν σε) ἀϊοι ἀϊν απ ἃ 
ἃ εἴη π Κιηάριπ β] θ᾽ τἃ- 
ὁ θ ννοράθρθη, ἃ. ἣν ἄσπρο ἀ6- 
γῬοη Εἰ μα Πππο, ἄτι ἃ15 Βταάον ἀοὶ- 
Π6Ρ Κιπάδι δυβοϊιθίπθη τυῖρϑὶ. Ὁ|]16- 
56. ἀγα Ῥαηκι, ἀοΡ 510}} ἃη ἀϊδ 
Βὺγνν ἅπαν. ἀν ἘΠ παυρ! ἢ. ἃη- 
50} 16 5581, Πποϊδδὺ πλῆϑος χαχῶν 
(Αἰ. 803 πόνου πλῆϑος), νν61} ον" 
οἶπο Ἀρῖΐο Ὁ} 6 ἢ] ν ΟἸ]6 γρΡ ἁ [ἢ1556 
ἴπ 510}. βο! ]Π 6580, 5. 451 {{Ὁ 1408 
1490 ἵ. Νάρι ἀθν βριυδο οἴνοπι Ε"1- 
ΒΘπΠοΙ ἀθΡ ανιθοιθη., Ζιι βᾶρθῃ 
ἴσος, χοινὸς ἐμοί τε χαὶ σοί (Ζιι 
0. (. 808), (κοινῶν παίδων χοινά 
201), πὰ 4ἃ5 ΟἸΘΙ ΟΠ οί. αἰ. μοι ἄθα 
νου θάθπθη 'ΓΓΊΘΙθη. ΘΘΠ ΘΙ η58ηι 
ΒΟ Γ ἀὐδζΖαυργάροη, ῬΘΊΟΠ. Οὔρὸ 
ΕΡκΙάραπο᾽ ἀπ5, πάθην 461" 1)}10}} 61 

ἄδα παι] θη ἀδροηβαὶΖ νυ ΒΟ 6 
ναοῦ πηά Κιπάθογη, ἀν ἴῃ θά. 
Τρ6. ι Ρ ΘΠ ο 6η δι, ΤΘολ᾿ ΒΟ αΡ 
τᾶν κι. οο. Κοπηῖο ἄθν Πῦγον 
Δι} ἴῃ ἃ σ᾽ ἐξισώσει σοι ἄθδα 
ἀἀδάσηκοη πάθη, ἄθη θά. ννυὔλαο 
ἀϊο ΕνΚοπηῖπρ 465. ἀπ] ρθη. Ὑ6- 
νὰ Πτπῖ5565. ἃ15 χαχῶν χάχιστον (3917) 
ἴῃ δοίη νοῦ ἀπίλπρ ἂμ ἴππὶ Ρὸ- 
δἰ πη [65 Ε]Θπά ΜΩτ ΠΟΚΡ ΈΡΟΣ ἀ ἢ -- 
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πρὸς ταῦτα χαὶ Κρέοντα καὶ τοὐμὸν στόμα 
χεροπτηλάχιζε. σοῦ γὰρ οὐχ ἔστιν βροτῶν 
χάχιον ὅςτις ἐχτριβήσεταί στοτε. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἢ ταῦτα δῆτ᾽ ἀνεχτὰ πρὸς τούτου χλύειν; 
οὐχ εἰς ὄλεϑρον; οὐχὶ ϑᾶσσον; οὐ πάλιν 
υ - Ν 

ἄψορρος οἴχων τῶνδ᾽ ἀποστραφεὶς ἄσιει; 
ἘΒΙΡΈΕΣΞΕΑΣ: 

Διά" ἰς ’ μ᾽) 2 Ὁ 5 Ὗ ΣΡ. , 

οὐδ᾽ τκόμην δγωγ᾽ ἂν, εἰ σὺ μὴ ᾽χάλεις. 

ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ. 
2 , Ἔχ, 9). - Ἅ 2 2 Ν 

Οὐ γὰρ τι σ' δὴ μῶρα φωνγσοντ᾽, ἔττξὶ 

σχολῇ σ᾽ ἂν οἴχους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. 

ΤΕΙΡΈΕΈΣΙΑΣ. ἣ 

490 

Ὁ - μι. {32 ς Ν Ν - 

ἡμεῖς τοιοιδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοχεῖ, 48 
μῶροι, γονεῦσι δ᾽, οἵ σ᾽ ἔφυσαν, ἕμφρονες. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ποίοισι; μεῖνον. τίς δέ μ᾽ ἐχφύει βροτῶν; 
ἈΠΈΤΡΕΣΤΙΑ Σ: 

ἢ δ᾽ διμεα φύσει σε χαὶ διαφϑερεῖ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὡς πάντ᾽ ἄγαν αἰνιχτὰ χἀσαφῆ λέγεις. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
2 ΕῚ Χ δῶ ΠΡ 12} {δ νς, 2 

οὐκ οὖν σὺ ταὺῦῦ ἀριστος ξυρισχξιν δφρῦὺς; 410 

Π οι" δΙΡΙ Δ ΙΒ 115. 58 ΚΑΒΌ50Ι, νρ]. 481. Οδ6ά., ἄθπι 416 ΕΥΡῚ ΘΙ Πρ; 
ζιι 9511. 1408. 1501. ἢ 56ῖπο ΕΠ σα, ἄδρθη ΕΟ ΒΟ ἢ ρ; 

420. τοὐμὸν στόμα, γν9]. ἴῃπ πδοῖι [6 ]ρ᾽1 ἀπά νοὴ ἄὰ ν»ὶὸ 
990. 6171. Απὶ. 991. Ὁ. (ὐ. 194. ἄσροῖ οἷα. προ πᾶοῖ ΤΠ θη 

480. 8]. 1140. .Α]. 809. Πῖ΄6Ὲ ρθίαμνε παῦι6, βοιννον ΔΓ ΙΘ΄ Ῥ6616 
βίανκο Πᾶαιυϊμηρ ἐθθ Αὐδάνποκα. [ἅΠῸ, ἀὰ ἀθν {Π6 δ ηῖ5 0! 6. 6 Π 6 
νῖο 192. τὴΐλ ἄθη Κορ βοι θα Ε]ΓΘΡ ας. πἰ6 

Αϑ4.. ΟΝ 81..82.. 320. 318. ἴῃ Βου πσαπρ φΟΚομπθη ϑί, Πιοἰδϑὶ 
49ῦὅ-. Ὑ81. Ρ|ι]...1211...ἕ ἔν. 1707 [πη Ὀ]6Ιθ θη. 

τὸν ϑεὸν τοιο ὕτον ἐξεπίσταμαι, 
Σοφοῖς μὲν αἰνικτῆρα ϑεσφάτων 
ἀεί, Σκαιοῖς δὲ φαῦλον. 

ϑῦ: κοὐ σ᾽ ἔφυσαν, 16." ")»6Ὲ- 
ἀθαΐϑαμι, β'Θ θη 061. .ἄθη νϑυπιθίη!- 
ποόιθπ ΕΠ] θυη ἴῃ ΚΟΡΙΏΠΠΙ, νρ]. 190. 
821. 1412. 1514. 

481. ἐχφύει, 16 ρ βγη, 151 
τη δἰη Ν  αύθΓ. 

488. φύσει, 
ἐγεννήϑης. ὅ6|)0|. 

440. ταῦτα. τὰ αἰνικτά, νϑ]. 
999. 

δείξει σε ὅϑεν 



0 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδιζ᾽, οἷς ἔμ᾽ εὑρήσεις μέγαν. 

ΤΈΕΈΓΙΡΕΣΙΑΣ. 

αὕτη γε μέντοι σ᾽ ἡ τύχη διώλεσεν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ πόλιν τήνδ᾽ ἐξέσῳσ᾽, οὔ μοι μέλει. 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

ἄπειμι τοίνυν" καὶ σύ, παῖ, κόὀμιζέ με. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

Δ4δ χομιζέτω δῆϑ᾽" ὡς παρὼν σύ γ᾽ ἐμττοδὼν 
» ᾿ “- .9. , ἊΝ ΡᾺ ὍΝ γλνύ .- 

ὀχλεῖς, συϑείς τ᾽ ἂν οὐχ ἂν αἀλγύναις πλέον. 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

5 ν 2 3... « ΣΎ 1 2 δ ᾿ 
εἰσιὼν ἀπδιι ὧν οὐνεχ ἤλϑον, οὐ τὸ σὸν 

2 , - 

δείσας πρόςωυτον. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου μ᾽ ὑλεῖς. 
27 - Ἁ 

λέγω δὲ σοι τὸν αἀνδρα τοῦτον, ὃν πάλαι 
λδ0 ζητεῖς ἀπειλῶν, χἀναχηρύσσων φόνον 

τὸν “Ἰαἴεξιον, οὗτός ἐστιν ἐνϑάδε, 

ξένος λόγῳ μέτοιχος, εἶτα δ᾽ ἐγγενὴς 
,ὔ - 29 ς ’ 

φανήσεται Θηβαῖος" οὐὃ ἡσϑήσεται 
τῇ ξυμφορᾷ. τυφλὸς γὰρ ἐχ δεδορχότος 

441. Ἀδοἢΐπὸ 111 111} 6 ἢ ἢ 
50] 6Π 6 ίηρο ἃ]5 ὄνειδος 
ἂἃπ, ἀπνὸ} ἀϊ6 ἀπ πῖοὶ, ρΡ6- 
ΠΔῸΘΙ θοιΡ οι οι, ΘΓ Ὸ 55 ΒΟΥ - 

ἄσοη ΓἸπἄθη ννῖλ5ὺ, ἀ16 μ" οἴῃ 

χαλὸν ὄνειδος (ῬΠ1]. 4177) 5ἰηά. 
442. 16 565 δΊ ΘΟ ΚΊΙοΙ 6 {1 π- 

Βοίδην --- ἀ6πὶ ΤΡ. 9111 ἀϊ6 δ ι}- 
56]Π1ὔϑαπρ [Ὧν τύχη, ἀἴ6 Θεά. ἃ]5 
τέχνη παπᾶ γνώμη νοΖθίομποῖθ 
980. 398. -- παὺ ἀ10} ἃ})δῈ»}» 
ον θη ζὰ ἀνγυπάο βου ]οι οι. 

49. 61. 9722. .991-. 10. 900: 
445. ἐμπ. ὀὁχλεῖς, {μγϑας εί 

515 Ἰπιροαϊηιογίοθ, π δηλ] 10}} 61 ἀδν 
Αὐυϑίγαπρ ἀθ5 ΒΘ ἢ] 465 (Ἃοἱ- 
168. 

448. ἤοναι. ἅν. 3, 3 {μ5{τ{7) 
οὐ), 0 υοἰη5 ἐπδίαη 5 ἐμ» α7ι- 
γγὲ πιθηΐθ φαΐ δοϊἑα. ΝΩ]. 538. 

Ν Ν 2 Ν , ζ᾿ἢὔ 5. 

4δῦ καὶ σστωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ὅσ 

-- οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπου, Αἰ. 1069. 
1108. 

449. Υβ]. ὰ 412. Βοὶ ἀθι} 560}}}1655- 
᾿ολθη ὙΥΙΘἀθν]ο! αηρ δοίην. ΥΥ δἷ5- 
βαραηρθη νοη 412 ΠῚ θ] ον Τιν. ἴῃ 
46" ὅδοιθ 510} φήϑι οι, ὑνϑο βοὶῖ 
806}, ὅἢ ΟΘαΙρ δ᾽ ϑ΄ίππ. ποῦ} ΒΘ ἢ] 
Ζι. ὙΘΡΥΡΘη, 416 Αὐδάνοκο ἀπά 
ΚομΡ᾿ 457 Ὁ ἀϊ6 ΘΙΠ ΗΟ 6. ἅ. 

451. οὗτος πδ0]) ἀδνΡ' Α9351}1}1ἃ- 
ἰοη τὸν ἄνδρα ὃν ζητεῖς 
Θά θ0}}, ννῖθ ἔν, Θν. 1645 
Ἑλένην μέν, ἣν σὺ διολέσαι πρό- ἡ 
ϑυμὸος ὧν Ἥμαρτες, ἥ δ᾽ ἐστίν. 

4523. μέτοικος, ὧν. ΨΥ 6ο]156] 
1 Ὗον}). ἤη., νίθ 1201. Ρμη]. 
2183. Κρ]. 414. 

4564. τῇ ξυμῳφ., πννοάουμρ: 
ΒΘ] ΚΙ 65 ΖαυϊτοῖἊοη. “-- 
τυφλός, νϑ]. 418. 419. 
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σχήτετρῳ τιροδειχνὺς γαῖαν ἐμττορεύσεται. 
φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν 
Ἵ Ν ΓΟ . ,ὔ , ΣΞ ὔ 

ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, χὰαξ ἧς ἔφυ 

γυναιχὸς υἱὸς χαὶ πόσις, χαὶ τοῦ πατρὸς 

ὁμόστπιοορός τε χαὶ φονεύς. χαὶ ταῦτ᾽ ἰὼν 4600 
εἴσω λογίζου" κἂν λάβης ἐνψευσμένον ᾿ γις 25 ψ με ; 

"] -“ Ν - 

φάσχειν ἔμ᾽ ἤδη μαντιχῇ μηδὲν φρονεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ «. 

Τίς, ὅντιν᾽ ἃ ϑεσπιέπεια Δελφὶς εἰπε πέτρα 409 
ἄρρητ᾽ ἀρρήτων τελέσαντα φοινίαισι χερσίν; 40ῦ 
ὥρα νιν ἀελλάδων 
ἕγυσεων σϑεναρώτερον 
φυγᾷ πόδα νωμᾶν. 

450. δοηθοὸὰ Θθά. 056 Μαορίο 
56η,1{1 1)"1516 ργαθίοηίαη5 110». Οντά. 
Μει. 14,189 ραοίορμίαί τηαρῖι δὲ{- 
υαδ. ΤΊΡΟ]. 2, 1, τ ἰ ροαϊδειις 
»γ αοίοηταΐ 116}. 

451. Νρ]. 425; 458 ---422; 459 
-Ξ- 415: ὙΕῚ: 191 Η; 

400. ὁμόσπορος, ὅμόγαμος, 
200. 1362. 

4θ1. ΝΕ]. 008. 
402. φάσχειν, ΡΙΗ]. 405. ὙΠ]. 

990. 
4θ4---511. Ενϑῖδ5 δ α5ϊπιοπ. 

ἴῃ 5:ν. ἀπά Απιδιν.. 1 Κηΐρν ἀον 
Ομοῦ ἂη ἀὰπ ἴῃ 661 οὐ βίθῃη ϑθθηθ 
ἀ65. οὐβίθη ΕἸ ρϑιβοάϊοη. {πὶ μι 66- 
{86 1116 ΟΡαΚῸὶ] ἀ65. ΡΟ] ]οη δὴ υπὰ 
ΒΡΓΊΟΝΕ δοῖηθ [ΠΡ ΓΖοιιβῖιη 8118, 
ἀν ΜῦΡγαον νοράθ πἰ πη 6} ἄθηι 11 
πϑομ οι ομάθη (ἀοίία θη ηπθη. (Ε5 
ἀϊοπῦ ἀ6 1 ΙΡΟη]6, ἀ855 Θ᾽ 510} ἄρῃ 
Μὸογάοι ἴθγη νοὶ γ  ΡΚ ἢν πα Μ 6η- 
ϑόπθη νουβίθοκι ἀθηκι.) Ἰη δὲν. υπά 
ΑπμβινΡ. 2 ρὸν ΘΓ διυῖ ἀἴθ χζυνϑῖίθ 
ϑόθηθ Ζ βοῃοη ΤΊ. ὑπαᾷ Θδ6ά. χὰ- 
γὰοκ. ζνι!βοιθη Εαιροῦ ππᾷ ΠΟοΗ͂- 
ὨῸ ΠΡ 50 ΘΡΘηα νν1}} 6." ἂἃη Οδά!ριϑ᾽ 
ΟΙΡΡΟΡΙΟΡ Υ οἰβῃθῖν ἀπᾷ [1606 ΠΡ 
ἄθη ϑδιδαι [65] }1}6 ἢ, 15 ΤΊ 5185) 
5ΟΠΡΘΟΚΊΊΟΙ ΘΙ ΡΟΝ ἀπο} ἄδη Ετν- 
ἴο!ο νοϑιδυ ρὲ νοῦ. Βοιά6. βθίθη 

ψΜΟΙ56, 061 θοιάθ. ΜΙ θηβοιθη, πηά 
ΜΙ ηβοι θη Κύμππθη οἰπδη ον ἃη Νὴ οἷδ- 
κου ἀθογθίθιθη. Νυθα5 ππᾷ Αρο0]- 
Ἰοι, πἴοιῦ ἀϊο Μη εκ, δίῃ ππιγῖΡ- 
116. ὅ0. 5π0}}} ἀ6᾽ βϑίπθηι ΚῦπΙ]ρ 
ΟΠ πη 6Ρ 415 46 ῬυΙοβίθ" ἀ685 
Ζθυ5 δυύβοῦθοπο (πον ἄδη Εἰπάνποξ, 
ἄθη ἀθ5 σοφὸς οἰωνοϑθϑέτας τᾷᾶι!ι- 
56 Ίν 6 Επ Πα ρθη φϑιη δ, 510} 
γνΘΡ ΖΡ Θά θη, ἜΡΊΟΣ ὅδε 6086 χιι 
Θεά. ἐϊθ Αοἰππρ νῸΡ ἄθ 6 ΠΟ» 
ἄρον ρι, τροῖΖ 284 Πἴ. 

4θ.. Δελφὶς πέτρα (ἔν. Ιοη 
ὅδ0 Πυϑία πέτρα), νγ 61} ἀον Τϑηι- 
Ρ6] ρμοδίϊεηι 65. ἐπι ἠιοηο βαγγα550 
ἔῃ γῶρ6 τραίηιο ἐηιρογιαίογιίθ [π- 
βίη. 24, θΘ. ἮΪΘΡ βιθιηΐ ἀ16 Βε- 
ΖΟΙ ΠΡ Ζ 461 Βη46 410 [. 

4θὅ. ΡΠ]. 05 ἔσχατ᾽ ἐσχάτων 
σξοζος ὁ. Οὐ 4258: Καχὰ, χοχῶν. 
Ε]. 849 δειλαία δειλαίων. 

400. ἀελλάϑων, ταχειῶν, Μοὶ 
ΠΡ Κθιὴ ἀελλόποϑθες, ἀελλοδρόμοι 
ἵσισοι. 

461. σϑεναρώτερον, ἢ»- 
ηνΐμδ, 6) θυ 6) γε μι, 8]. 1170. 
Τιθορβι. 986. οὐδ᾽ ἵππων ὁρμὴ γί- 
γνετανι ὠχυτέρη ἃ15 αἴα Ζυροπά. 
Ριπά. Ὁ]. 9, 20 ϑᾶσσον ἵππου. 

4608. 1]. 10, 858 γούνατ᾽ ἐνώμα 
φεύγειν. 
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" Ν γ 3 ΟΝ 3 , 

δγοσιλος γὰρ ἔτ αὕτον ξττενϑρώσχει, 

᾿] (ες γ᾽ 

δειναὶ δ᾽ ἀμι΄ ἕπονται, 
Κῆρες ἁ λά; ῆρες ἀναπιλάχητοι. 

4τὸ πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὃ Διὸς γενέτας" 

᾿Αντιστροφὴ «ἰ. 

΄κῸῳ 2 

φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν 
ἰχ 2 , ΔΌΣΑΝ Ν 

ὕλαν ἀνὰ τ΄ ἄντρα χαὶ 
- ς “ 

χετραῖος ὁ ταῦρος, 

409. ὰ ἀδι 46]}}156116 (ἀοἱ! 561- 
πος Ναίουα ζθιιβ Υ ΠΠ|6ὴ. νου κάπάοι 
(Ζζα 151), 50 ῬονναιἝπουι ἢ ἀ6Γ 
ὈΤΟΒΙΟΥ 11} ἄθδη ΒΙΖθη ἀθ5 πυρ- 
φόρος ἀστεροπητής. πο ν" ἃποἢ 
ἀδθν Αὐβάνιοκ ὃ Διὸς γενέτας. 
νῈ]. 498. Μιΐ ἐπενϑρ. ψΒ8}. 209. 
ΠΊΣ )}16 ἀναπλάκητοι (ἀ- 

σφαλεῖς, ἀναμάρτητοι, ΤΎΔΟΙ. 120) 
Κῆρες, ἃ. ἢ. ἀϊὸ Ευίηγθη 468 

[,α105, γ ΡΟ ρα. ἤθη ΜῦράοΡ. αἷς 
ΦἈΠΝ ΘΣΘΗ ΕΝ 46 πδὸ} ἄρῃ ἰιὃ- 
ποροη (ἀδιίοννν θη νορῃἄηρίθη δΓἃ- 
ἴθ, ννῖθ οἷν ῦϑε Πᾶιπηοποη πὰ Αὐϊ- 
γάρ πόπορον. αδιίοι παπάθ]η: θ6ὶ 
Βα! οῶ 11, 15 βοπάοι Ζδοιι5 ἀϊο τη 
45. τισομένη ππηῖον ἀἴθ6 ΜΙ ΘηβοΙιθα 
πη Ρ6ὶ ῬΠίδπος ιν ΨΝ 5 ΠῚ τη 
Ζηνὶ ϑεῶν χρείοντι Δίχῃ τ᾽ ἐπίη- 
ρα φέρουσα. 
41  Βορυϊπάπηρ 46 νουβίθ- 

Ιυηρ νοῇ Θὰ; δε Μοτνγάου. παῖΐ 
δ δὰ ψΟΡΓοΙσο πάθη (ἀἀοι6. [πάθῃ 
ἄον Πιοθίον. ἄθηα ἄσθο Κύθοπ νοη 
ΠΘΙΡΙ βομο θα. ὅργαο!, ἀυβϑοιθηὰ 
νοὴ ἀον Μοίαρ!ον. (685 Οἰδηκοας 
(λάμπειν 186. ΡΙΗ]. 201 προὐφάνη 
κτύπος), ταῖν δἰπθιι διῇ ἄθιι ΕἸ [6] 
ἀογ Δελφὶς πέτρα οΥδΙἀηζοπάθῃ 
ΒΘΙΘΡΖΘΙΟΠ θη. ν ΡΡ ΘΙ}, ἀἃ5. ἃ]}5 
ϑῖρσπα] χὰ σϑιπδίπθο μα ΜΠ ομοπιὶ ΕὸΡ- 
δεμεῆ Ἀὐνολορμμο 50116,. ΘΡΙπποΡῖ ἀ61" 
Αὐϑάγιιοκ Ζαρίθιο. ἃη αἴθ νοὴ ἄθη 
ΡῬγυμπαϊβδίθη ΑἸΠθη5 50} Πρ θ60}- 
δομίοίθη Πύϑιαι ἀστραπαί ἀδ5 
ΑΡΟΠ ΟΝ αἰγλήτης, ἀθύδη β π5. 15:65 

418 ἔλαμψε γὰρ τοῦ νιφόεντος ἀρτίως φανεῖσα 
- Ν .ὕὔ Η 

4 φάμα Παρνασοῦ τὸν ἄδηλον ἄνδρα ττάντ᾽ ἰχνεύειν. 

ΕΟ θῖπθη. ἃπ ἤδη δι ἄθηι 
Βορρθ Ῥάγποα ἀϊθ6 ΑΡβοηάιηρ νοὴ 
ϑεωρίαν ποῖ Π6ΙΡ}}} νογδη! ϑβίθ, 
δΙΡαΡΠο 9, 404. ἨἩϊθυηδο ονκΙᾶνι 
510. ἃπὸ} ἀὰθ 409 [. φουγδαο 6 
Β14 νοπ ΡΟ Π]οη5 ΒΠΖοπ. })ὰ5 Εὲρι- 
ὑποίοη νιφόεντος (ἔν. Ῥμοθη. 
214 νιφοβόλος) πορὶ ἀἴ6 ΝΌΥΒι6]- 
Ιὰπθ ἀ65. ννυϑιϑαομίοπάθη ΒοΡρ- 
ΘΙ ρἔοΙ5. 

41. τὸν ἄδηλον, ΟἸ) ἤθει; 
ἄνδρα πάντα (225) ϑι}ήθ6οι. 
410 (Ὁ ον Πὔομ ρα Μόγάον (294 [.) 

ΘΡΒΟΠΘΙας αἱ 5.16 Ρ, ἀ6Γ. 510} νοη 
4" Προοράθ θηϊθρηῦβ. ὑπ 561 ΠῸ} 
ΕΤΘΙΠποῖῦ ἤρο. ἀπτθοῖ ὙΥ 4] ἃ ἀπὰ (ἀο- 
ΚΙ Ὁ βομνν οι. 5. ΒΙ]4 Ιοππην δ᾽. ἢ 
ἃ ἄδη {ὰρογδιβάνιοκ ἐχνεύειν: 
ἀθηπη 6 50 νον ᾿ὰ 46 (0. (. 
9490) δνα]άθ. Βοὶ ἄθη. ΤΎΔΡΊΚΟΡΗ 
νὰ ἄονΡ ὈΡΒΡΙ ΠΡΟ. ἴῃ. Π6]]6η]- 
50Π6 1 πη ΘΟΡΙΠΔΠΊ 50 ον ΜΙ ΓΠ0]0 516 
αἷς. Υ ΙΓ (σὰ 209) σοάδοι!ο ΠἤοΠ- 
πρὸ Μόνον τὴ ἀπάθνη νυ] θη οὐθυ 
γουνν ΔΘ θη ΤΊθΡθη. ψοΡρ] ] Πθη: 
Αἰμδιηὰ5 θεῖ ιν. [πὸ 16 κοίλοις 
ἐν ἄντροις ἄλυχνος, ὥστε ϑήρ, 
μόνος, θγοϑίθβ μοὶ Αθβοῖι. 415. δ1- 
ΘΒ πο 65 ἤθη. ΠΙὸΡ δ. 16}. 
ΠῚ ἀἴθθο οἰππμὰ] ἀοΡ ΕΡΘΙΠοΙς 
τπδομτς πἰοθῦ Ἰοῖσμῦ οἰηζα!ηρθη 
ἰδ, ὙγΘ56.4}} πιὰῃ βρυ οι ὄν! Ποῖ 
ἐπὶ τῶν μὴ ἀναστρεφόντων 58 5 16 

(ΤΊιθοον.14,49 αἰνός ϑην λέγεταί τις) 
ἔβα ποκά ταῦρος ἀν᾽ ὕλαν. 

418. πετραῖος. Δπ!. 785 φοι- 
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μέλεος μελέῳ ποδὲ χηρεύων, 
τὰ μεσόμφαλα γᾶς ἀπονοσφίζων 

- 2 2 

μαντεῖα" τὰ δ᾽ ἀεὶ 
ζῶντα περιποτᾶται. 

Στροφὴ β΄. 

δεινὰ μὲν οὖν, δεινὰ ταράσσει σοφὸς οἰωνοϑέτας, 
2) “- ΒῚ Ἂ-.3 

οὔτε δοχοῦνν οὔτ 
2 ,ὔ Β] 

ἀποφασχηνϑ τ δι τὸ λέξω, δ᾽. ἀ- 

σιορῶ. 
Φ ἃ 2 ς - ῬΊῚ Ὁ) 2 ᾽ 

πέτομαι δ᾽ ἐλπίσιν οὔτ᾽ ἐνθάδ᾽ δρῶν οὔτ᾽ ὀπίσω. 
τί γὰρ ἢ “αβδαχίδαις 

4850 

455 

- - ΒΩ ,, Ἃ 2 

ἢ τῷ Πολύβου νεῖχος ἔχειτ᾽, οὔτε πάροιϑέν στον ἔγωγ᾽ 490 
οὔτε τανῦν στω 

ἐμαϑ' ὃς ὅτου δὴ νῷ σὺν φανερᾷ διαϑον, ττρὸς ὁτου δὴ βασάνῳ σὺν φανερᾷ 

τῷς Ν ὑπερπόντιος ἕν τ᾽ ἀγρο- 
νόμοις αὐλαῖς. Ἰθιπάον ΤἸΙ680 πέ- 
τραὰς ἅτε ταῦρος. ) 

419. χηρεύων, ἀδ5 τὸ Θἢ 56 }ι- 
ἸΙΟΠΘὴ ΝΡ ΚΘ 5 ΘΟ Ρ Δα}0. 

480 ἢ ἘΠ δῖοι ἄδθη {Ππ ν Ρ [0 }- 
Βοπάθη μαντεῖα, νυ 6] 0}}6 νοη ἀν 
ἘΠ δα δεῖς (893, ἀ..ἢ. τὰ ἀπὸ μέ- 
σου ὀμφαλοῦ χαὶ γῆς δῆτα ὀμφα- 
λοῦ ἱκόμενα) ΘΟ ΘΟ θη 5ἰηά, Ζιι θηϊ- 
ΤίηηΘη, ἀπονοσφίζων (ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ). 516 νοπ “ἰοῦ ΓΟΡῚ 
πα ]06 ἃ ἀπά τγοη ΕΡ[Ὸ] 5 ἀπο] 
δα ροπά. ΑΡΘΙ 50. 561} 61" 510]1 
ΔηβίΡοηρθη πιᾶρ, 416 μαντεῖα [ἴη- 
ἴθ᾽ δῖοι σι ἰἄβθθη, 516 παι Πα ΓΘ ΡῈ 
ἴππ ἀποιυιηἀθὶ (45). 

489 {Π. ΒΟΠ ΡοοΚοπα 5᾽ηά 
ΡΘΗ] ΟΝ, ΤΊ ΊΡΘΚ1 5. ργύοιϊο, 
ΠΟ ρον 6 51, ἀ16. ΠοΙ- 
παι 8᾽, ἀΔ855. ΟΡ ἀϊθ δι} 1Ὁ- 
ΓΘργττε ταράσσει (054 ἐχχινεῖν) 
πο δι ἡ ον ὃ ὑπ ὦ πὸ ἴρι. 505), 
πο αἰδηιαρίϊα πο πορ αγρἰΐα ἠϊο- 
υοΐ. ϑιιαίν ἄθι δοχεῖν οἷπ ἀποῦὸο- 
χεῖν οὐδοῦ ἄθπι ἀποφ. οἷπ φάσχειν 
ΘΟΡΘη ΟΡ ΖΒΓ 6 ]|]6η, νου βο 1} χί 50- 
ῬΙΟΚΙῸ5. θοῖ 46 (ἀδροηβᾶϊζο. 

488. 0) οΟ] ἀναπτερ οὕὔμαι,. 
αἴρομαι (Αἰ. 093), ἐλπίσιν, ν 6- 
ἀθν 1 ΘΤ' (νοι π}}) δομ δι οπά, 

Ἰπποιίνθη 8812. πὴΐ! ἡ -- 

ποοῖ ΒΙ πῦον παῖ, ἀἄ. ᾿. 4ἃ τῖ" 
ἀ16 ὅδοιθ νοη ἅ]1}6η δδίοπ ἀπηκοὶ 
ἰδ. Π)᾽κὰ5. γον χὰ νουβίοιθπάο ἐν- 
ϑάδε υπὰ ὀπίσω (851. 1]. 3. 
109 ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω λεύσ- 
σε) πιϑϑῖθ ἀσπτοῖι ραβϑοπάθη ἀο- 
5'5. σ ΛΘ Ι ΠΟ οριηδοιῖ τνοράθη. 

489. οῃ οἴποθι δίσγοι[θ συν βοῇ 6 π 
ἄδθη 1, ἀακιάθη (1,105) τἀπά ἄδπὶ 
ῬοΙΎθοΒ5ο πο (θ64.) πα) 6 ἴον πἰὸ 
βοῦν. 6 φυνίβοιθη αἸαα θη. ἀπά 
νυ [6]. βομννθοπάθ. (πον ἀνίοκι 
ἀϊθϑο. διπηιϊηιπο ἀπο ἀἀ5. ἀροῖμηδ] 
νἸΘἀορ ο] 6 οὔτε ἅκ5 ππᾶ Βι]ἀοι 
δίατι 65 ΟΡ ΊΒ0 ἢ. ΒίΡοηρογοα τέ “αβὸ. 
καὶ τῷ 110): γνεῖχος ἔχειτο (ν5]. 
ἱστάναι νεῖχος), ΜΡ ιν ΠΟ 425 

ἀπ 0}} 4αβό. τε ο τῷ Πολ., πο- 
ϑαιν οὔτε “αβό, οὔτε τῷ Πολ. 
δοβϑαρι ννοράθη Κοηπΐθ, οἴπθη 415- 

ἤ. Θαάυγοι 
να 416 ΤΡ δππιης "ΘΙ άου ΡαΡΙθΙ θα 
μον ΠΡ’ ν. 

4904. ψορᾶπ ἃηκπάρ[οπά 
(μη ο 6. 0),5 45, ν 8]. 525) 1 αα1ἰ 
ΚΙανὸ Βοννοῖθο ρόρθη ἄθδπ 
νοϊκΚοιυμβὰαπ! μοι ἄπ πὶ ἀ68 
06ἀ. ἔθ αι 4116 ]ὶ ΠΟ 7: 
50111τ0. σὺν φανερ ᾧ πᾶΡ6 ἴον 465 
Μοιριιμ5 ἢ }}}6 1 Ζιιροποίζι, νρ].509 ἔ,, 
νυ ἀπο πα Απάθνρο ἴῃ (6 Οορειϑίνος 
ΡῈ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ ὕἴροη. 

Ἶ 
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498 ἐπὶ τὰν ἐπίδαμον φάτιν εἶμ᾽ Οἰδυτόδα “Ζαβδαχίδαις 
ἐπίχουρος ἀδήλων ϑανάτων. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
δ] 2 ς 5 τ Ἕ - 

498 ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὖν Ζεὺς ὃ τ᾽ “Δ πόλλων ξυνετοὶ χαὶ τὰ βροτῶν 
γο}) ἀκο - ) ὦ , , ἊΝ ΧΑν ἘΝ , 

500 εἰδότες" ανδρῶν δ᾽ ὅτι μάντις πλέον Ἰ) ᾽γὼ φέρεται, 
χρίσις οὐχ ἔστιν ἀληϑής" σοφίᾳ δ᾽ ἂν σοφί ΟΕ ΥΟΕΉΘΒΙ ΝΟ ΘΟ ΘΠ ΕΝ ρον 
σιαραμειιειεν ἀνὴρ. 

ΠΩ ΓΑ, 9 7] ὌΣ θ ε π ΜΞ ἐν Ν Ὑ] 3... Χ Β) 
δ0ῦ ἀλλ᾽ οὑποτ᾽ ὅγωγ᾽ ἂν, πρὶν ἴδοιμ᾽ ὀρϑὸν ἔπος, μεμφο- 

μένων ἂν χαταφαίην. 
Ν ν ἌΡ ) ὃϑξὃοο.ον , θυ Ὑδ α , 

φανερὰ γὰρ ἕπτ αὐτῷ πτηερόεσσ ἢλϑε χορα 
ΒῚ - - 

510 ποτέ, χαὶ σοφὸς ὠφϑη, βασάνῳ 9᾽ ἡδύπολις" τῷ ἀπ᾽ ἐμᾶς 
Ἂ 2 ΚΕΝ ἷ 

φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει χακίαν. 
ΚΡΈΩΝ. 

2 - 

«ανδρες πολῖται, δείν᾽ ἔπη πεπυσμένος 

407. ἐπ ίχουρ ος (νἘ}.121 ἀρω- 
γὸς Λαΐου, σύμμαχος, βοηϑῶν τῷ 
ϑεῷ) θ]61νι ἴῃ ἀθ ΒΙΙ46 ἀδ5 ἐπι- 
έναι αἃ. ἀμῦναι; ἀϑήλων ὅθβθη- 
ἀΠ)6 1" ἀθ" φανερὰ βάσανος; ϑ'ά- 
νατοι, ον ΔΙ ϑᾶμ 9 }" ΜοΙά, 
ΕἸ. 199. ῬωΝ γοἸἸΖιθαηρ; ἀδν 
Ἀδοο ἃη ἀθ1 ἀῃ} Καπηΐθη ΜΔΡΠΕΣ 
νι ἄδη Πρ ακΙάθη ἐπικουρία Ζιι 
61]. 

498 Ὁ Νὰ Ζδιιβ ἀπά Αρο]]οπ΄ 
(ἀθν' ΑὙΉΚΘΙ βαρὶ ἐ{ πὲ φιΐάθηι, ἴὰρ. 
οὐ Δ}Ρ.) ψΊβδοη. ΑΠ]165. Και (151): 
4455 ἃ 0} πηΐοθ" Μοηβόμθη 
οῖη ΠΡ ϑαροι μπ 6 Ρ6 116 
15 οἴη ἃπάρονοι Μϑηβ0} (ἢ 
᾽γώ, Μ 16 618. ΑΙ. 155. ΤΊοΙι. 449 
ἕρως ἄρχει καὶ ϑεῶν κἀμοῦ 7 ε)» 
ἀᾶνοι ἰδὺ πίσμ οἴη Ν }}- 
μαΓτ6 Εἰ ὑϑομβοιϊάπηρ τ ὃρ- 
10}: ΨΟΒ] ἀῦον Καππ ἀσ ἢ 
 ΘΊ5Ι 61} ὙΥδΊβΒ οι ἅρον- 
ὑροΐοη ἀθν Μοη56": 4Ἃἃὁ06} 
 ΘΡάο τοἢ Τ᾽ δάϊ]οτη (ἀ65 Ο64.) 
ἰοὺ Βοϊδιϊ θη (485 ἀπο- 
φάσκοντα), 6.6 ἄθπη ἰ6}} ἀδπ 
ΡΓΌΘΝ ΓΤ 110 5.1} 6. --- σι ἕ- 
ον φέρ. (99), νἱο τὰ πρῶτα, δεύ- 
τερα φέρεσϑαι, νοῖ ὙΥ ΘΙ δι οι οηι- 
Ἰομηῦ, νν65}8}} ἀπὸ} κρέσες ἀπά 

παραμείβειν, νν6 1} ὃ5. 510}. τ} 
οἷπο ὑπ ποθι ἀτιηρ; Φνν 5Θῃθ. θά θη 
[ἢν σοφοί (488. 510) δε! ] θη θη 
Μᾶπηονη μᾶη46 11. ΑΘ" νν 61} Θ6α!- 
Ρυ8᾽ σοφία 516} Βογ οἰ 5. ΠῚ ̓ Ιβὰπι μ6- 
νυνᾶῃνῦ μᾶὶ, 50. δηϊβοποιἀθὶ 5160} ἀ6. 
Ομον "]5. Δ ΝΥ οἰ! Ρο5 [ν ἢ. Παΐὶ 
46" (μοῦ 5. ππά Αη ιν. 1 ἀϊ6 
ἀΠΘη ἘΠ] 6} γ 6 Μδομῦ 465 ἀ6]ρ} 15 ῃ θα 
(οἴμοβ βοίθιου!, 50. 8010 Κὶ δ ἀ06}} 
ΠΟΘ 815, ἀπὶ πἰοιὺ ἄσπρο νυ 616] 
ἅπ 46 ΜδημΚ. 80105 σὰ 5 θίηθῃ, 
νον ᾶι5 ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὖν Ζεὺς Ι΄ 
ΝΕ]. Εἰ. ΕἸ. 571 “οξίου γὰρ ἔμ- 
πεϑοι Χρησμοί, βροτῶν δὲ μαν- 
τιχὴν χαίρειν ἐῶ. 

ὅ09. ᾿ 9 εἶ π᾿ . 816 Ὁ ΒΨΙΠ χ 
ἀνᾶὰπρ δυΐ Θο6α. νο}" ΑΙΠ1ῸΡ 
Αυαβθὴ οἴη ὑπᾶ Ο᾽' ΟΡ ΝΙ658 
ἐἸ δὴ ἀδιηια 15 σοφός, νὶθ 
ΠΟΙ ΘΓ ἡ ϑύπολις. }) ἃν ἃ 
(δι᾿ 6) 5011] ὃν ἴῃ πιοίπ θη Αα- 
δθὴ πίθιη ἃ 15 [ὧν χαχός 561|- 
ι6η. Μὶι φανερά α. βασ. νβὶ. 
494. ϑορ]ι. ἀδηκὶ 5[οῖι 416. δρ!μίηχ 
αὐ Θεά. οἰπδι μηδ, ἀπ ΔῈῸ} 1 
Ζὰ νϑρη]ο θη, [ἅ}}5. ΟΡ 'ἀὰθ ΠάΓΠ56] 
πολ Ἰῦσιο. Ν8]. 498 ἐπὶ τὰν φά- 
τιν εἰμι. 

518: δείν᾽ Ἔπην 518 Π- 
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χατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν, 
χάρειμ᾽ ἀτλητῶν. εἰ γὰρ ἐν ταῖς ξυμφοραῖς 
ταῖς νῦν νομίζει τιρός γ᾽ ἐμοῦ τιεπονϑέναι 

, 3 ’ 

λόγοισιν εἴτ᾽ ἔργοισιν εἰς βλάβην φέρον, 
οὔτοι βίου μοι τοῦ μαχραίωνος πόϑος, 

,ὕ ,ὔ ) :- 2 Ν 1] «ς “---ἂ 

φέροντι τήνδε βάξιν. οὐ γὰρ εἰς ἁτιλοῦν 
ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει, 590 
ἀλλ᾽ ἐς μέγιστον, εἰ χαχὸς μὲν ἕν πόλει, 
χαχὸς δὲ πρὸς σοῦ χαὶ φίλων χεχλήσομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ψ Ἄ 3 

ἀλλ᾽ ἦλϑε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ᾽ ἂν 
2 - ᾿ ο- ὍΝ ’ - 

ὀργῇ βιασϑὲν μᾶλλον, ἢ γνώμῃ φρενῶν. 

915 

ΚΡΈΩΝ. 

τοῦ πρὸς δ᾽ ἐφάνϑη, ταῖς ἐμαῖς γνώμαις ὅτι 525 
πεισϑεὶς ὃ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγοι; 

ΧΟΡΟΣ. 

ηὐδᾶτο μὲν τάδ᾽" οἶδα δ᾽ οὐ γνώμῃ τίνι. 
ΚΡΈΩΝ. 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ὀρϑῶν τε χὰξ ὀρϑῆς φρενὸς 
χατηγορεῖτο τοὐτίχλημα τοῦτό μου; 

911. λόγ. εἴτ᾽ ἔργ., Ἴ2. -- 
εἰς βλ. φέρον, νον γερο θηϊ- 
θην, (6. σι οἴπθαὶ Ζ1616 [ἅμπνι, 
γν8]. 62. 520. 991. ΑἹ. 799. 

518. βίου τοῦ μαχρ. (μαχραί- 
ὠνὲς βίοι ΑΘΒΟΙΎ]05. θ6 1 ΡΙαι. Ἀθρ. 
2, 382 Β. βίοτος εὐαίων ΤΎΔΟΙ.. 81), 
ἀὰ 5 μι 11" οἴνναὰ νοϑομιθ άθηθ 
μόθπονο ΑἸ τ. 

519. ὕο ἁπλοῦν 5016 πολ- 
λαπλάσιον οὔδν' οἷα ἅμπη] οι" Αἰι5- 
ἀνυοκ δα βρυθοιθη. )ἃ ὍΘ." 7668 
ἀθαι ϑ΄ί'ππθ ποι! ἃ εἰς μικρόν 
᾿ἰπδυδ᾽ α , νυ] ὅορ]. ἐς μέγι- 
στον. Μὶϊφ ρ ει νϑ8]. 0. (.1424. 

829. 48 ἀᾶπη πὶ 5516 406} 
ΜΟΙ ἀϊοβον νονννατνῖ νῖο]- 
Ἰοισιῦ πόὴν ἴῃ Δογη 6 Γ- 
διβροδίοβϑθη, 8ἃ[5 ἃι15 Πο- 
ΦΘΏΒΘΡῸΠΝ ἃ ΡΟΘΡ ΡΟ ΟΝ 6 ἢ 561}, 
ηδι 1 νγθππ Θοθά. ἀρορῃαιρι ἄθη 

γον αν" δυο θ θη μά16. Πὸν Ομοι 
γοάθρι ἴθιπ ὑϑάδομι!ρ 50, ἐἀᾶ55. οἷ 
45 νυ γκΊτοῖ νου ρ ΠΠ}6 6 νουβίθοκι. 
ὕΠοθὸν μὲν δή τὰ Αἱ. 8771. 

20. χοῦ πρός (50. ἀ16 "θϑβίθη 
Φυ] 16 δίδει πρὸς τοῦ, ννοάθΡοΙ 
τοῦ 5ἰἄνκοι μοίοηι ἱρά), νοη 
ΘΙ ον Αη]8ἃ55 ἃϊι5 (494) 
ννυράο παν ἰπ ἅ]1|6ν Ὑγ61ι 
σροάυβδουῦ......, ὑγἃ5 58} Αη]855 
2 ἀον Αδιυββονιηρ ἢ 

521. τένε γνώμῃ (1124) δηι- 
ννογίοι δῖ τοῦ πρός: ἃ) 8 416 Ζυ- 
τ οΚΙια! ὰπρ 65 ΟΟ 5. νου γ 1} 5160} 
Β0ῃοη. ἴῃ ἄθ" ὙΥΠΘἀου οΙαη. νη 
γνώμη. 

. 528. Κύθοπ βιον πη νη ΡΒ 6 ἢ 5 
ἀϊθὸ ἄυββουα ἤαϊταπρ 465 Οδαϊΐριις 
2ῖιι ΟΡ [Ὀγβοῆθη, τἀπὶ ἀἀΓδιϊ5. ΟΠ {1556 
Ζζιι Ζίθ!ιθη. ἀπο ἀαγρϑα σοι} Θ᾽ 



βρροὺχ οἱἷδ᾽" 

γἱς ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

ΧΟΡΟΣ. 
« ἣν - } Δ -- 2 ς - 

ἃ γὰρ δρῶσ᾽ οἱ χρατοῦντες, οὐχ ὁρω. 

αὐτὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἤδη δωμάτων ἕξω περᾷ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

οὗτος σύ, πῶς δεῦρ᾽ ἦλϑες; ᾽ τοσόνδ᾽ ἔχεις 

τόλμης πρόξωπον, ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας 

ἕχου, φονεὺς ὧν τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς 

φέρ 

590 λῃστής τ᾽ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος; 

εἰστὲ πρὸς ϑεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν 

ἰδών τιν᾽ ἕν μοι ταῦτ᾽ ἐβουλεύσω γοιξῖν; 

ἢ τοὔργον ὡς οὐ γνωρίσοιμί σου τόδε 

δόλῳ προφέρπον, χοὺχ ἀλεξοίμην. μαϑών; 

ἄρ᾽ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου, 

ἄνευ τὲ σελήϑους χαὶ φίλων τυραννίδα 

ΟΝ ὃ πλήϑεϊ χρήμασίν ϑ᾽ ἁλίσχεται; 

ΚΡΕΩΝ. 

οἶσϑ' ὡς ποίησον; ἀντὶ " εἰρημένων 

ἴσ᾽ ἀντάχουσον, χᾷτα χρῖν᾽ αὐτὸς μαϑών. 

(μον πἴοιν οἷη. -- ὀρϑῶν, νϑβι!. 
419. ὀρϑῆς ιἀδβοπβαι νοῦς πιαρ- 
ἤορος), Ἀπ᾿. 595. 

530. Πὸν (ποῦ Ρνοκόπηϊ 510}} Ζιὶ 
ἄσμι, νγὰβ αἱ ΡΙΠΟΙν. ἀν ΠΊΘΠ ΘΙ" 
δά}, Κοίη Αὐρὸ ππὰ 0} [ἢν 45, 
νγὰβ ἀἴὸ ΠοΡρθη ἱππη, δὰ Πά!)θη. 

99: τόλμης σχερός. (448). ὠδὲ 
ϑρασὺς καὶ ἀναιδὴς εἰ. ὅ6})0]. 

δ94. Θεά., ἀδθι" 56 1861 ΒΔ] 58 Π2 
ΘΟ 155. Ζὰ 56 ἴῃ ΝῊ ἅμηὶ (εἶν ἐμ φ α- 
νῶς υπμὰ ἐναργής 50) 61μ: ΟΡ 
θ116" ἃ 90. 100 φυνΠοκχαἀ θα οπ), 

ποηηῦ ἄθη Κύθοη φονεύς 561Π0}" 
Ῥούβοὸθ ἀπά λῃστής ἀν Πρι}- 
50Πα "ιν, πάθην ὁ αἴθ οϊάθη 124 ἴ. 
902 νον Μογάο 465 [,α105 ΦΈΡ 0}}- 
ἴθ. Αυδάνίοκο, πόμηϊβοι σὰ ΤΠ ἢ 
πννοπῆοι. Ει βοίηθη Μόνο (ν9]. 
0. (. 1301) Κοππῖο Οθά. ἄθη Κιυθοη 
οὐ κΙάνοη, νν 1} δ" πηϑῖηϊ, Καθοι [8}}6 

ἄδη Τιν. δηροϑι οι, πὶ ἃ]5 Τηἃ- 
[6 σὰ πθπηθη, [ἄν νυ] θη 1ἃ 45 

ΟναΚῸ] ἄθα Τοά (οάθν Βᾶπη) "- 
5} παι. 

δῶ, ΟΠ βιβοι ἔαρ. Θοά. ἱν 
ΠΙΉΡΙΪΟΚ Δα 56 ῖπθ δειλία οὐον μω- 
θία, 9") Καθοη. 510} ὅϑάδοιι (ἐλτι - 
ζων οἰννἃ ἃ ἰδὼν ἢ ἕν μου τὰ 
ἀοηκοη) πᾶῦ6, Οθά. νοῦ ἀϊὸ 
ΝΙΑΟΙΞΙΠαπρδα ἰοῦ τμορκοη οὐθι 
Ζι [οἰρ 561, ἰπποη Ζὰ θοβΌΡΠΘΗ. 
-- γνωρίσοιμι, ποι! γνωριοῖ- 
μι; ν 8]. ΑἹ, ΤΟΖΊ- ῬὨ1]. 1421, 151 
ἀθον οἴ  ν}: ἄσοιι πᾶν Ῥὰν. ἃ γνω- 
Θ έοιμι. 

541. 16 φίλοι 5ἰπά ΡΟ Π Ι56}}6 
Δηπάηρον, ἑταῖροι, αἴθ. «. Β. ἄδη 

Ῥιοισιθαϊος Ποροά. 1, 01] χυμὶ ἐν ψΝ 

γΆΠΠΟ5. πο ίθη. 

ματα. 

Ἠ]οι 542 χρή- 

5ῃ42. ὅ, οἴη ΚΙοϊποά, ν᾽ 6|- 

ΚΑ ὃς αὐδάν" 415 

ῃ: αν. Η6]. 1τ0ὅ “Ἑλένης οὐ- 

γεχ᾽ εὐγενεστάτης γνώμης, ὃ πολ- 
λαῖς ἐν γυναιξὶν οὐκ ἕνι. 
“44: ὙῊΣ 409. 

4) ͵ 
Ὁ, διῦν ὡς «χει ἐν ὦ κέ ἐν 

᾿ ι «᾿᾽ γ Ἷ 

νυ μα τ, λυλδι ΩΡ 
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ΟἸΛΙΠΟΥΎῪΣ. 

λέγειν σὺ δεινός" μανϑάνειν δ᾽ ἐγὼ χαχὸς 
σοῦ. δυςμενῆ γὰρ χαὶ βαρύν σ᾽ εὕρηχ᾽ ἐμοί. 

ΚΡΕΩΝ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν μου τιρῶτ᾽ ἄχουσον ὡς ἐρῶ. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

τοῦτ᾽ αὐτὸ μή μοι φράζ᾽, ὅπως οὐχ εἶ χαχός. 
ΚΡΈΩΝ. 

ΒΩ , - Ν 2 ἰ 

εἴ, τοι νομίζεις χτῆμα τὴν αὐϑαδίαν 
εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐχ ὀρϑῶς φρονεῖς. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

εἶ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ χαχῶς 
δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίχην, οὐχ εὖ φρονεῖς. 

ΚΡΈΩΝ. 

ξύμφημί σοι ταῦτ᾽ ἔνδιχ᾽ εἰρῆσϑαι" τὸ δὲ 
πάϑημ᾽, ὅποῖον φὴς παϑεῖν, δίδασχέ με. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἔπειϑες, ἢ οὐχ ἔπειϑες, ὡς χρείη μ᾽ ἐπὶ 
τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασϑαί τινα; 

ΚΡΈΩΝ. 

χαὶ νῦν ξϑ᾽ αὑτός εἰμι τῷ βουλεύματι. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

πόσον τιν᾽ ἤδη δῆϑ᾽ ὃ Δάϊος χρόνον ... 
ΚΡΈΩΝ. 

δέδραχε ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

541. τοῦτ᾽ αὐτό, Θεά. πᾶν 
ἄθη Κύόοθη. [5 δοίηθη Βοϊηά οὺ- 
Κὰπηϊ. 

48. Θεά. νΊΘάθυ 0} 16" ἀπ 
πδομ ἢ ι τ ὈλΛ6σ Ηοἢη ἀἰὸ Υ θη- 
ἀσηροη ΚυΡθοηβ. ..Λίαηι αἰϊογαγιίο 5 
οααίθην αἰϊοορείἑ ἤογηα, χα αἰέ6'" 
τἰδι85 67) αἱ, γ765ρ0η [ογι{- Ἠοδνιηδηη. 
χὰ Επν. πάγοι. 570. 

δῦ0. τοῦ νοῦ χωρίς, αὖϑα- 
δίαν ἄνουν. 

552. τὴν δίχην, ἀϊο νρ6:- 
ἀϊοπῖϊο δίγαΐο, ἔν. Ηθγδο].1025 
ππὰ οἵϊ,. νρ]. 6042 [, [{{Ππ|λϑυνυϑϑὶ 

ΒρΡΙΟΝν Θοά. ἅϊ5, ννὰβ δι ἴδῃ 
56 1081 ν 1] 6 Απννοπάπηρ Πηάθι. 

ϑθῦ. Ψ 6]. 1291:,.288,. ΑἸθβο ῖ. ΘΘρι. 
090 ἀχούετ᾽ ἢ οὐχ ἀχούετ᾽ ἀσπί- 
δὼν χτύπον; 184 ἤχουσας ἢ οὐχ 
ἤχουσας; 

ὅ00. σεμνομαντιν, ϑ8 κὰ- 
5.150}, νγ6}} Κυθοὴ 1 50 θ6Ζϑῖο}- 
πθ., 16. 1)ὰ5 Μοάϊιμι σέμεψ α - 
σϑαινῖο 281. 

551. Τριο. 8, 38 ὃ αὐτός εἰμι 
τῇ γνώμῃ. ῬἈΠ. 521. 

859. Κυδοὴῆ Κᾶμη πίοι! "6 οΡο]- 
ἴθη, νἱθὸ Θρά. διυῖ 1,105 Κοιμιηΐ, 
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οὐχ οἱἷδ᾽" 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

00 ἄφαντος ἔρρει ϑανασίμῳ χειρώματι; 
ΚΡΈΩΝ. 

᾿μαχροὲ παλαιοί τ᾽ ἂν μετρηϑεῖεν χρόνοι. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τότ᾽ οὖν ὃ μάντις οὗτος ἣν ἐν τῇ τέχνῃ; 
ΚΡΈΩΝ. 

σοφός γ᾽ ὁμοίως, κἀξ ἴσου τιμώμενος. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἐμνήσατ᾽ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ; 
ΚΡΕΩΝ. 

τ ἐν Ε το ΡΥ τε "ὦ 2 τῷ , 
σθῦ οὔχουν ἐμοῦ γ᾽ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ:. 
Ρ] ᾿Ὶ Β] ΒΡ.) - ’ 57) 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔρευναν τοῦ ϑανόντος ἔσχετε; 

ΚΡΕΩΝ. 

παρέσχομεν, ττῶς δ᾽ οὐχί; κοὐχ ἠχούσαμεν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 
- ΡῚ “Ω» "ε ς Ν 2 »» , 

πῶς οὖν τὸϑ᾽ οὗτος ὃ σοφὸς οὐχ ηὔδα ταδε; 

ΚΡΈΕΈΘΩΝ. 

ἐφ᾽ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ, σιγᾶν φιλῶ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

δτοτόσον δέ γ᾽ οἶσϑα καὶ λέγοις ἂν εὖ φρονῶν. 

ἀὰ 6 ἀοοὶν οθϑη νοῃ Τ τ 65185᾽ Ηθν- 
ῬΘΙΘ ἢ ΔιιβΊΠρ.. 

502. ΡΙαι. Ῥνοίαρ. 9110 πολλὰ 
ἤδη ἔτη εἰμὴ ἐν τῇ τέχνῃ, νν 16 
ἐν φιλοσοφίς, λόγοις, νόσῳ (ΑΙ. 

2171) εἰναι. 
501. Ναοὶι ἔρευναν ἔσχετε 

(ζήτησιν ἐποιήσατε, γ6}..4.28. 
δὶ π ἂρ ἔσχομεν Δ ]Π 6 η ἃ. [ὁ] 
ΨΘΡΙΜΌ 6 (ἀλλ᾽ ξ. οὐον 16 θ6.) α θ᾽ 
ἔσχομεν, ἃ. ἢ. ἡ ἄρα, να]. 0. Ὁ. 
0, ννῖθ «ρα ΠΔΙΙΘΏ1110}} νῸ ΙΝ ἐστίν 
οὗν Ὧῃ ἀθι" δρίίχθ δίθ!ιῖ, 2. Β. ἀρ᾽ 
ἐστὶ τοῖς νοσοῦσι χρήσιμος λόγος 
Ῥμηοποα. (ϑίαι χοὺκ ἠκούσα- 
μεν ογνναγίθίθ Ἰηδῃ Θιθι" χοὺχκ ἐξεύ- 

ρομεν, κοὐδὲν ἥνομεν. 151 ἀϊδ [,65- 
τὶ ΤΙ ΘΒ ρ, 50. παὰὶ ϑορῖι. ἄθη ὅθ- 

δοηβαῦζ ἔγρϑίθι" σοθ]4οῖ, 415 ΟΡ ἐπυ- ᾿ 
ϑόμεθα νονδιβρίηρο, γν8]. 485. 
919.) 

568. οὗτος ὃ σοφός, θ1{{6 
ψόροη 8ὅθ8. -- Μὶ τάδε ἀδαϊοὶ 
Θεά. δι ἀἄθη πα 50} 4 σορ θη θη 
Μονὰ πὴ ὅοθθα πϊη, γ8]. 990 ΠῚ 

509. Ὑ5]. 1520. 

ὅ10. Μιὺ ϑανκαβπμβ ὑ Θά θΡ οἱ ̓ 
Θο4. Κνθοηβ δνονι6 (οἰσϑα υπά 
εὖ φρονῶν), ἄθδδθη ἀνραπάβαϊ! 2 ΘΙ" 
Δα 516}} ρϑηνηχί δηβίθις :,, δον 6] 
ἍΡ6ὸ" ννοῖβδὺ ἄπ 5] ΘΒ υ ον ἀπά 
Καῆπδὺ ἀὰ 9 }} Καπάϊδ (6026) 
Β  ΠΠ  Ιθη. “" (ΗΠδνιπᾶππ τὸ σὸν ὁέ 
γ᾽ οἶσϑα, νοὶ] νόγθθι οὐϑὲ νοπὶ 
Τινροϑίαβ ἀἰϊθὸ Βθάθ σον θβθη 561.) 
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ΚΡΈΩΝ. 
- » 4) 2 ς ΕΑ ) 3 3 , 

σιοῖον τόδ᾽; εἰ γὰρ οἰδὰ γ᾽, οὔκ ἀρνήσομαι. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὁϑούνεχ᾽, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλϑε, τὰς ἐμὰς 
2 2 ᾿Ὶ Ξ ."» ’ὔ 

οὐκ ἂν πον εἰπε “αἴου διαφϑορας. 
ΚΡΕΩΝ. 

εἰ μὲν λέγει τάδ᾽, αὐτὸς οἶσϑ'᾽" Ὕ Χ ’ 

ἐγὼ δέ σου 
- - 2 “ο΄ - μαϑεῖν δικαιῶ ταῦϑ', ἅπερ κἀμοῦ σὺ νῦν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
3 ’ 2 2 Ν τ Ν ς ,ὔ ἐχμανϑαν " οὐ γὰρ δὴ φονεὺς ἁλώσομαι. 

ΚΡῈΦΩΝ. 
, ἐμ" » Ὁ ΠῚ Ἁ Ἁ γ Ν ’ ΒΩ 

τί δῆτ᾽ ; ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν γήμας ἔχεις ; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἄρνησις οὐχ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖς. 
ΚΡΕΩΝ. 

ΒΩ 3 "] , τ " - 27 , 

ἄρχεις ὃ ἐχείνῃ ταὐτὰ γῆς, ἴσον νέμων; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
ΓΑ] ΕῚ , , 2. 2 - ἡ 
ἂν ἡ ϑέλουσα, πάντ᾽ ἐμοῦ κομίζεται. 

ΚΡΈΩΝ. 
ΒΥ Ὁ »-Ὃ- Ν - 

οὐκ οὖν ἰσοῦμαι σφῷν ἐγὼ δυοῖν τρίτος; 

5711. Αυοὶι Κσθοη νυ θάθρθο ς διι5- 
ἀνά ΚΊΙο] οἷδ α. 

512: υδισξ- 4. 'ἱ. τὰς, ὡς Τειρε- 
σίας οἴεται, ἐμὰς δϑιαφϑοράς, ἵν 
νῦν ἀο πίοι νοῦ 1,ἃ105᾽ τ - 
ποράπηρ ννὶθ νοὴ 16 ]Π6} 
(νοη πὴ ν ] ]}}}Ρά 6}}}) σοσ ο ἀοὺ ἢ ἃ- 
"θη. ον Ηῦγοι" νου ϑίθν ἀ16 ππ- 
θουναδδίθ νά οι: ὁ νῦν 6 
πιο ἀἄἀθη νοὸπ π|1} νο !]]}- 
"γαομίοη Μοιά ρον δη πὶ πἃ- 
"»6π. (Ὀδάογ οἰπ5 τάς δ᾽ ἰδὲ ἀππΐ!2.) 

814. ν δῆπ ΤΊΙΓ. 50 βᾶδ᾽, 50 
ννοϊδϑδὺ (οἰὐσϑα νυ ὶθάθν. βαγκᾶ- 
50.150} ἄιι 65 ἃ δ]]θὶη [ἂν 
ἀϊο ἀπά ἰιᾶδὲ ποὺ πόιμ!ρ, αἱτ' 
ἀϊὸ ΝΥ ιγιοῖῦ νοὰ πἷ" ᾿οϑιδι θη 
Ζὰ ἰάβ5θη. 16. βο θη 1" ΠΥ] 056 ἢ 
γον 50} Π|65586ηὴ ἄθοὸ ἢ} ἤθη δ΄᾽ πῃ 
οἷη, ἀδ485 Τρ. Βομδυρμίαηρ, νν 4} 56] 
ππὰ ρον δῦ οΡάο. --- Κσθοη Ψ}1}} 
πὰπ ἄθη Οοά. ἴθ Θθθῃ ἄθιη βϑη65- 

ΒΌΡΒΠΟΙΝΙο5. ἢ. 

56 η6η ἀδηρο (ταῦϑ᾽, δαΐάρηι »α- 
ἐΐογι6) 5 Ράρ θη. 

510. Θεά. ἀδηκὺὶ ρ]ϑίοῖι. ἄρῃ, 
Κνυθοῦ βϑϊιθ ἀαγαιΐ ἅσ85, [πὴ 465 
Μονάοθς χζχὰ ὑβονίῃροη, συ ᾶμνοπα 
ἀϊοβοῦ ἄδθη Θθα. φυάπά!ο} θΘΙ ἤρα 
Ψ1Π, ν16 προ ἢ. 65. 561ηὴ νυ ὔραθ, 
γνΌ]Π6. ΘΓ’ 561η6. ΘΠ θην 116 5.61} πη; 
τηϊΐ Οἱ ΠΟΙ 50 ΘΠ γ ΟΠ] Ρὴ νϑΡ Δ βο! θη. 

518. ΑΘ50}}. Εὰιη. ὅ58 τούτου 
δ᾽ οὔτις ἄρνησις πέλει. ὅορ!ι. ΕἸ. 
521 τῶνδ᾽ ἄρνησις οὐκ ἔνεστί 
μοι. Θεά. νυν ἄμ! αἴθ ἔθ᾽ Θ] 66 ΒῸΡ- 
1161, ΨΜ6Ὶ] 6Ρ πιρίπί, Κυθοῆ βϑθ 
Δ} ἄρῃ Μονὰ Πιπδιι5. 

ὅ19. γῆ ς πᾶπρι ἃ} νοῃ ἄρχεις; 
ταὐτὰ ἐκείνῃ, ἴῃ ΡΙΘΙΘΠΟΥ 
γείβονῖο 56; ἔσον ν.» 8].6ἷ- 
6 νγῦτγάθ υπὰ ΕΝΡ6 ἀὲν 
οι  Ἀ] 1 Φ Ρ ΒΒ ΘΙ] 6 πᾶ, νρῖ]. 
ΡΠ]. 1020. Απὶ. 871. 

581. Νρ!. χὰ Αἱ. 1174. 

0 
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ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
γ -Ὡ Ν ᾿ Ν Ν ’ , 

δνταῦϑα γὰρ δὴ καὶ χαχὸς φαίνει φίλος. 
ΚΡΈΩΝ. 

»ὕὔ 2 , 2 ς Ὧ “ ω , 
οὐχ, εἰ διδοίης γ᾽ ὡς ἐγώ, σαυτῷ λόγον. 

’, Ν - ωὩ 7 0. ΠΝ - 

σχξιμαι δὲ τοῦτο πρῶτον, εἴ τιν᾽ ἂν δοχεῖς 
ὕ8ῦ ἄρχειν ἑλέσϑαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον, ἢ 

ἄτρεστον εὕδοντ᾽, εἰ τά γ᾽ αὐϑ' ἕξει χράτη. 
ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν 
τύραννος εἶναι μᾶλλον, ἢ τύραννα δρᾶν, 
οὔτ᾽ ἄλλος ὅςτις σωφρονεῖν ἐπίσταται. 

ὅθ0γῦν μὲν γὰρ ἐχ σοῦ πάντ᾽ ἄνευ φόβου φέρω" 
εἰ δ᾽ αὐτὸς ἤρχον, τιολλὰ χἂν ἄκων ἔδρων. 
πῶς δῆτ᾽ ἐμοὶ τυραννὶς ἡδίων ἔχειν 
ἀρχῆς ἀλύπου καὶ δυναστείας ἔφυ; 
οὕπω τοσοῦτον ἠπατημένος χυρῶ, 
ἰοὲ 3. Ἢ , ὌΝ Ν δ Α ὔ 

ὅ90 ὥστ᾽ ἀλλα χρήζειν ἢ τὰ σὺν χέρδει χαλα. 
γῦν πᾶσι. χαίρω, νῦν μὲ πᾶς ἀσπάζεται, 

582, δά. νονάνομ! Κυθοπ5 Απ- 
2 - 2 - Ἀ.9 

5ΡΡΌΟΙ, ἐσοῦσϑαι αὐτῷ τε καὶ 1ο- 
κάστῃ : δονᾶάδο ἀλυη, 4885 ἀὰὰ ὑη5 
θοιάθη β]οῖο. 00 Θ6516}} θ]581, 
φοῖσϑὲ ἀὰ ἀἴ0}} 415. υῦβϑη ΒὙθιηά, 
ψγ 61} ἀὰ ἄσροῖ ΠΟΥ βίθ θη πλέον 
ἔχειν ν» }15ὲ ἀπά ἀϊος ἰσότης δυ- 
μι υ5. 

ὅ89 [{{ἰ Καθοπηϑ ν ΘΡ ΠΟΙ αἸρ Πρ Ρ 6 46 
Γ᾿ ᾿πὶ οὐβίθη ΤΏ61]6 584 -- 002 
ἀὰ5 ὙΥΙἀοΡβιππῖρο 465. 1ἢπ 50 Π 14 
ϑοροθοηθη ΟΡ ΘΟ ἢ5. ἃ..5, ἀἃ 6." 
Κοίθθη (ἀπμα [8}}6, δθῖηθ. ϑιθ] } αηρ; 
κὰο Θεά. (590) πὰ ἄθὴ ΒάγροΡη 
(590) πιῖϊλ ἄθπι 50 ΡΘην ΟἸΪθΡπ τππὴῇ 
πἰοιῦ τπδο ρον η ΒΟ βιΖο 465 ΤΟ 5 
42 νου 56 πη. [πὰ χυνοῖίθη ΤἼ6116 
(008 -- 615) γτᾶϊη δ σὰ βθπδαρι [Ἰπ- 
ΓΘΡΒ απ πρ 465 ΤΊ] 50} 1] 6. παπὰ 
αΡΓΐ ΨΟΓ ὕβθογο!θ" Ὑογάδιη- 
ΤΏ] ΠΡ. 

ὅ85. ὡς ἐγώ, σοὶ δίδωμι λό- 
γον, θηη ἀπ την πα πηά Βε- 
Β0ΠΠΘΏΠ ΘΙ, αἷν 56] 5 ὺ Π ΟΠ ΒΟ Δ [ 
Βθθθη Ὑ1ΠΠ51, Θ᾽ νυν ἴθ}. 65. ρ6- 
᾿μὰπ Πᾶ}6. Ἠδθροά. 1,209 ὃ Κῦρος 

ἐδίδου λόγον ἑωῦτῷ περὶ τῆς ὄψιος, 
ΡΣ 8. 28... 45 2): ὧν 95: 

ὅ84. οι τοῦτο 70 ὦ τον θηϊ- 
ΒΡΡΙΟΒ. ἄορ ἀδάδηκοη πᾶοὶῖ 008 χαὶ 
τῶνδ᾽ ἔλεγχον -- πεύϑου. 

586. ΝΙΊοΙι ἕξοι, Ξοπάθγῃ πὶ ΚΡΘΟῚΒ 
δίηη ἕξει, παιάν! γοΡ ἃ - 
βδοϑοιχί, ἀἃ55 ΟΡ ΒΆΡ δὴ 50]. 

587. οὔτ᾽ αὐτὸς οὔτ᾽ ἀλ- 
λος,. Ν»8611 Κυρθοὴὺ ἀϊθ Δηκίαρο 465 
Οεά,, δὲ πᾶ]. τἱν ΤΡ. βϑιμθίη- 
Β0Π ΠΟΘ. 5ὅΔ0ῃ6, τ ϑ΄ηη6. Πιαϊΐ. 
ΥῈ1: 601. 2. 

890. ἄνευ φόβου, ἴπι ὕδροη- 
βαΐΖζο Ζζὶ ὅ858. 8]. 593. 

591. γ16165 νυ ὔράθ ἴθ ἃ]5 [.8η- 
ἀΘΒ ΠΟΥ τὰ ᾿πποσοη ὙΥΙἀουβίγοθ θα 
{πὴ πβϑθη, δἃι18 βοβοΡ 585, [1 

Ὰ}16 ἀθν ὙΥ εἰβογιηρ Πη χα] 4 6η- 
61} απ Ὑογβοινν γι ηρθη. φὌΘρθῃ 
110} σὰ νθοΚθη. 

94. οὔπω, ποο} πίομε (ΕἸ... 
408), 6 ἀπὸ ἄθη ἀδροηβαϊ ψῦν 
σι. χαίρω θεχαθιν ἃηζικηϊ θη. 

890. πᾶσι χ.. πάντες χαίρειν 
με κελεύουσιν. 
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γῦν οἱ σέϑεν χρήζοντες αἰχάλλουσί με. 
τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοὺς ἅπαν ἐνταῦϑ᾽ ἔνι. 

- -« 2 2 ν σι Ἐν ΓΝ ὰ 2 ΡΣ Ν ’ πῶς δῆτ᾽ ἐγὼ χεῖν᾽ ἂν λαβοιμ᾽, ἀφεὶς τάδε; 
οὐχ ἂν γένοιτο νοῦς χαχὸς χαλῶς φρονῶν. 
ΕΣ 2 τόσ πμσ ᾿ -Ὡ - 7 2ὔ αλλ οὔτ᾽ ἐραστὴς τῆςδε τῆς γνώμης ἔφυν, 
ΨΥ 2. -. ὯἹ -» ὌΧ , ’ οὔὐὐ ἂν μὲν ἄλλου δρῶντος ἂν τλαίην στοτέ. 

΄- ν 
΄-- 

2 - χαὶ τῶνδ᾽ ἔλεγχον, τοῦτο μέν, Πυϑώδ᾽ ἰὼν 
2) ’, πεύϑου τὰ χρησϑέντ᾽ εἰ σαφῶς ἢγγειλά σοι" 

δ ἘΝ ἀλλ᾽ , - ος ζ λό τοῦῦ αλλ, ξὰν μὲ τῷ τερασχόπῳ λάβης 
- 

᾿ξ - Ζ χοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ᾽ ἁπλῇ χτάνης 
-“- - - - 7 ἱγήφῳ, διπλῇ δέ, τῇ τ᾽ ἐμῇ καὶ σῇ, λαβών. 

γνώμῃ δ᾽ ἀδήλῳ μή με χωρὶς αἰτιῶ. 
2 Ν , 9, Ν ᾿ οὐ γὰρ δίκαιον οὔτε τοὺς χαχοὺς μάτην 

εὴ ’ χρηστοὺς νομίζειν, οὔτε τοὺς χρηστοὺς χαχούς. 
φίλον γὰρ ἐσϑλὸν ἐχβαλεῖν ἴσον λέγω 

-. Ἁ - “ χαὶ τὸν παρ᾽ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον φιλεῖ. 

591. αἰ κάλλουσι Ξοῃῦπο ΕἸηάϊ. 
1. ῬΙπάον 5 βίαι ἐχχαλοῦσι. 

598. αὐτοὺς ἅπαν ἀἷε Βαςίδη 
ΘΌΘΠΙοη, ἃ. Ἰι. τὸ τυχεῖν αὐτοὺς 
ἔνεστιν ἐνταῦϑα (ἐν τῷ αἰχάλ- 
λειν ἐμέ) πᾶν, ἀὰ55 ἀϊδ χοί- 
ζοντες ἴτε ν ἄπβομε δΡ- 
βΘΙόμΒΘ, πἄπρι 16] ΡΊΪ ἢ ἃ ἃ- 
γνοη ἃ". ἅπαν [ιᾶϊ πᾶοὶὶ ΖραρηΪ5- 
560Π. Δ]161" (Ραμ ἈΠ Κοι" ἴδ νυγοῖϊο 
"δὶ ἄθπ ΑΘ Κόρη Ἰδηρ, Βαμα. (γ. 
1, 284. (ἀδιυνο!η!οι εἷδ ῬΑ 
αὐτοῖς ἅπαντ᾽, Ἠονᾶπη αὐτοῖσι 
σιῶν. 

ὅ99. 8]. 892. χεῖνα, αἷδ Η6»}- 
50} ΠῚ σπἷΐ ἢ Γ θη Ὀπθα θη] 10 }- 
Κοίιθη, τάδε, ἀϊδ 7οιζίρο 816]- 
πη. 

000. 5]. ὅ94. Εἴη Μδηβοῖ νθὴ 
νοι βιπά!ρθη ἀνιη βἄϊζοι να μΙομ 
πἰ ἀρ γ ἄορ ννοράθη. 

6001. οὔτε--- οὔτε, νὶδ 581 ἢ. 
“- τῆςδε τῆς γν., ἀϊδ΄ ἀὰ ιν 
ΠῚ ΘΓ ΒΟ Θ5!, νρ]. 664. 

002. ἂν τλαίην, δρᾶν. Ὠϊδ 
ΑΒ ΠΡ πρ 465 ϑαίχος 584-.- 98 86- 

5016 }}} ἴῃ χννοὶ ἄθπ ἀδάδηκοη πηὰ 
ἀἄ1" ΕΌΡ Π8Ο]] 510} ΘὨ ΒΡ ΘΠ πάθη 
ΤΠΘΊ]Θη: ἃ. 81---89 --- 601. 3. -- 
ὑοῦ 91. δ 8... 500 
Ξ---- 99. --- ἀ. 94. 9ὅ ---- θβ00. 

005. θὲ) τοῦτο μέν ρηϊ- 
ΒρΡΙμῦ τοῦτ᾽ ἄλλο, ἃ. Η. τοῦτ᾽ 
αὖ (Ε]. 601), νρ]. ΑΙ. 6710. Απὶ. 161. 
ΡΙΠ]. 1945. -- Πυϑύ δ᾽ -᾿ πεύ- 
ϑου, ν8]. χὰ 70. ὶ 

00δ. τερα σκότον ποπηὶ Κυύθοη 
ἄθη ΤΊΡ. πὴ} ΑὨΒΡ ΘΙ ηρ ἃ ἀϊδ 
Ναιμοηβθοάθιαπρ ὃ τὰ τείρεα σχο- 
πῶν, ἀὁ" ΥυπάοΥ πη, ἷἰπ- 
ἄθη 6. ἴθ Οράϊριι5᾽ δίππο πδπποπα 
γϑάοι. -- ἐάν μὲ λάβῃς, νρῖ. 
401. 

007. λαβών (041) φρομῦνι ζι 
χτάνῃς ππὰ ἰδὲ νου λάβης 605 ννο}}} 
Ζτι 50 Π ΘΙ 46 η. 

008. γωρές, 4ἃ]]Θ΄π,. 50 ἤδες5 
ἄχ ἢ ΘΡ θα οἶμον ἄδηλος γνώμη 
[010 81. ᾿ ᾿πτύδς 

612. τον παρ αὐτῷ β.. (0. 
Ο. 7), πίομῦ τὸν αὑτοῦ βίοτον, νγε- 
8θη ἄ68. ὙΦ] ΘΙΟἢ}5. τς ἄρ ἐχ. 
βαλλόμενος φίλος. 

ρ0Ἐ 

000 

005 

6010 
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ἡ ἃ ὄνω )σ γὗ 3 λῶῷο" ἃ Ν ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ γνώσει τάδ᾽ ἀσφαλῶς" ἐπεὶ 
,ὔ » "2 ν 

χρόνος δίχαιον ἀνδρα δείχνυσιν μόνος" 
Ἀ 3 Ρλ, Β] ς ᾿ , -- 

610 χαχὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ. 
ΧΟΡΟΣ. 

χαλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν, 
ἄναξ. φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐχ ἀσφαλεῖς. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὅταν ταχύς γϊδ οὑπιβουλεύων λάϑρᾳ 
χωρῇ, ταχὺν δεῖ χἀμὲ βουλεύειν πάλιν. 

620 εἰ δ᾽ ἡσυχάζων προςμενῶ, τὰ τοῦδε μὲν 
πεπραγμέν᾽ ἔσται, τἀμὰ δ᾽ ἡμαρτημένα. 

ΚΡΕΩΝ. 

τί δῆτα χρήζεις; ἢ μὲ γῆς ἔξω βαλεῖν; 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἥχιστα. ϑνήσκειν, οὐ φυγεῖν σε βούλομαι. 
ΚΡΕΩΝ. 

ὅταν προδείξῃς οἷόν ἐστι τὸ φϑονεῖν. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

θ28 ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις; 
ΚΡΕΩΝ. 

δ) Ν - ’ 2 ΕῚ Ψ 

οὐ γὰρ φρονοῦντα σ᾽ εὖ βλέπω. 

0138. θὲν Ὠιομίον ἀδαιοῦ ΒΘ Ρ παπᾶ 
015. 614 ἢ. αι ἀϊδ. βρᾶϊογο Βὲν- 
Κοπηΐηῖθ5 465 Θοά. πη Δ18. 

θ14. ὙΥν 61] ἀϊ6ὸ Βόβϑη διζΖυ]οιομὶ 
ἴθτ 6 ΘΒ] ΘΙ ρος γορραί θη, τνἂ!- 
γνοηᾶ ἀϊθ ἀπίθη οἵϊ Ροβοιθι θη 516 ἢ 
ΖΡ ΚΙ]! πἀπὰ ἴθ Ὑγουι. οὶ 
τϊδ ἀον Ζοῖ: ουκαπηπὶ χυῖρα. δ11πὸ- 
πἰ4. ΘρΙ δ. 150 Οὐχ ἔστιν μείζων 
βάσανος χρόνου οὐδενὸς ἔργου, 
Ὃς καὶ ὑπὸ στέρνοις ἀνδρὸς ἔδειξε 
νόον. 

θ160. ον (ον νᾶ τ σὰ ΜΟΥ ΟΠ. 
- εὐλ. πεσεῖν, [τ οἴη δα (πῃ 
ἄθη Αὐρθη ἀ6556Π), ἀ θ᾽ 510}} ἴῃ 
Αοιῦ πἰπμιῖ, πἰοδμὶ τὰ [4]- 
16 πη. θΆ586|06 Β14 ἴπ ταχύς, ἄσφα- 
λής, χωρεῖν. 

011. φρονεῖν νοῦ}. 
χεῖς ἀπά ἀσφαλεῖς. 

αἰἰϊΐ τα- 

618. Θ6ά4. (νἘ]. 8545 1.) 1ᾶδδι 510}. 
ΠῸ νοι ΠΡ ατάπαθ π] 0} οἷη. 

619. χἀμέ, νεΕ]. χὰ ὅ00. 
6022. νεῖ]. 0. (ἃ.ὔ. 643. 
6029. Ὅν 68 ὁ ἀ6Γ ἀορροίίθη ϑοι! 4 

594 ἴ. 
024. ϑανοῦμαι, 50Ἀ)414 ἀκ 

Ζανο" ἄθη βουνοὶ βου, ννὰϑ 
65. πιὶρλ ἄθπι ΔηΡΟΒΠΙΟΙ θα φϑόνος 
θοροῦ ἄἴοι (382 [.) Ζὰ 5ᾶρθη Πᾶί. 
θιθβθὴ αι παῖ Κύθοπ βροῦᾶἊο 
τππηϑιᾷ Π16}} θα Κἄπιρ [Ἐ. 

025. δια! ἀθν Βοννοῖβο νου ]αηρὶ 
Θ6ά. υπροάϊηρίθη (ἀμ οσβᾶπι [{π ἀϊ6 
ΒοΙθἢ]6 ἀθ5 Ηδυυβ ον 8. 

620. ον ἃυ ἀθπ ποοιδίθη ατγὰά 
δοάϊοιοπο ζδηκ ΒργΊοΙ Ὁ 5.10} ἴῃ ἄθη 
ΕΡΤῊΝ δα 56 }1ὰΡ ΠοΡαιιββοϑιοβ8θ- 
ΠΘη ΨΥ δο βθ μα θνόρβθη ἃιι5. -- τὸ 
γοῦν ἐμόν, συμφέρον εὖ φρονῶ. 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τὸ γοῦν ἐμόν. 
ΚΡΕΩΝ. 

ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου δεῖ χαμόν. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ 
» 

ἔφυς χαχός. 

ΚΡΈΩΝ. 

εἰ δὲ ξυνίεις μηδέν; 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἀρχτέον γ᾽ ὅμως. 
ΚΡΈΩΝ. 

-' 2 », 

οὔτοι χαχῶς γ᾽ ἄρχοντος. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ϑ (ὦ πόλις, πόλις. 

(«ὡῬΈΩΝ. 

χαμοὶὲ πόλεως μέτεστιν, οὐχὶ σοὶ μόνῳ. 

ΧΟΡΟΣ. 
’ 2 »ὕ , δν {ζ΄ ,οὐ ςι ὦ 

σιαυσασϑ', ἀναχτες" χαιρίαν δ᾽ ὑμῖν δρῶ 
, ἘΑΡΡΙΕῚ , , 2 , Ὁ ΝΒ το 

την ἐκ δόμων στείχουσαν Ιοχάστην, μεϑ᾽ ἧς 
τὸ νῦν παρεστὸς νεῖχος εὖ ϑέσϑαι χρεών. 

021. ΥὙΕ]. 581. κἀμόν, συμ- 
φέρον εὐ φρονεῖν, ΜοΡΔΓ Ο6ά. 
δγνυιθάονι, αἃἷ5 χαχός νϑγράϊθηθ δ. 
ἀὰ5 πίομι. 

6028. Υε]. 991. ἀρκτέον, 
ἢ 885 510} ΘΒ ΡΡΒΘΠ θη 
4 5565 πηᾶ ἄθμ Β6[6}}} 465 ἄρχων 
ΒΌΪσο ἰἸοιδίθη. Κύθοῆη: αθν 188 
ΟΝ, ΘΟ Ππ ΘΙ ΠΘΙ ΟΠ] ΘοΒι 
ἸΘΡΡ ΒΝ. ἀρχτέον Πιὰὺ ραβδῖνθ 
Βοάἀδυϊιηρ π80}} ΑΠΔ]ΟρῚΘ. ΡΟ 5561 
ψοΡΡὰ, ἄογθη δθα. οἄδθι" Ῥαββίνιμ 
Θἴηθη Οἰ ΘΠ} θη, Καῖ) 06] 
ἃη ἴθ Βοάδυϊαπρ 465 ον 5. 6Ρ- 
ἱππου πάθη δίπη ᾿ᾶϊ, νὶθ πειστέον 
αὐτόν ππἃ αὐτῷ πο πείϑω 
τινά αἀπάὰ πείϑομαι τινί, ἀπαλ- 
λαχτέον τινός (ἀπαλλαγῆναι), Αῃὶ. 
018 γυναικὸς οὐδαμῶς ἧἡσση- 
τέα. Ὀϊπαον, 6. θθπιοϑιι. 176 
οὐ χκαταπληχτέον (καταπλαγῆναι). 

50 ἀρχτέον, νυ οι] ἄρχομαι γα- 
760. -- ξυνίεις ο[διν ξυνίης πα}}8 
10}. ΠΡ ννὶο Αηΐϊ. 899. ΕἸ. 1999 
805. ἄθη Θυ6] 16. ΒὸΡΡ δοϑίθυ: ΕΝ]. 
ὅ80 ἵεις. Αἷιϑ ἀθ}) ὑνΒρυηΡ ΘΠ ΟΠ 6 ἢ 
ἵἕημι, ἵησι, ἵητι ννἱνά ἵεις, ἵει, ἴη- 
ἀθπὶ ἄἀυγ οι ΑΡν ΘΡΓππρ 465 Φοϊᾶ 46. 
Επηάπηρ; ἀ6ν ΤΠπ]δὰΐ, εἰ διαὶν ἡ οἷη- 
Ὁ}, 

029. Οφοά. Ρογυῖ 510}. 
0106} ἄρ διλάι, ἠϊ6 
Ἡ υΡ ΟΠ σμόροα, 982 ἢ 

080. Αὐο δ᾽, ϑᾶρι Κύθοῦ, ρο6- 
πῦγρο συν ϑδιδάι ἀπὰ ἃπ0}} δοίη ΥΥ ὸρὶ 
τ 556. βοῦν ννοράθη, νυρὶ. Αμϊ. 
ἼΘ 

091. γΥγ οἰΐθοση ὙΥ οὔ νυν ΘΟμ561 θυ Ί μι 
ΤΙοκᾶβϑιθ 5 ΕΒ ΟΠ πο. ἃ}, νυρ]. ΑἹ. 
69 0: 

039. εὖ ϑέσϑαι, ΒΕ]. 1434. 

αυΐ ἀδὰ5 
ἵπἢ ΖῈΠῚ 

030 
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ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 
, Χ 2ὕὔ . , ,ὔ 

τί τὴν ἀβουλον, ὦ ταλαίπωροι, στάσιν 
θ3ὅ γλώσσης ἐπήρασϑ'᾽᾽, οὐδ᾽ ἐπαισχύνεσϑε γῆς 

οὕτω νοσούσης ἴδια χινοῦντες χαχά; 

οὐχ εἶ σύ τ᾽ οἴχους, σύ τε, Κρέων, χατὰ στέγας, 
Ν Ν Ν ᾿ » υ ἥ,ς ὦ 2» 

χαὶ μὴ τὸ μηδὲν ἀλγος εἰς μέγ οἰσετε; 

ΚΡΈΩΝ. 
ε' ’ ΒῚ ᾿] , ς Ν ’ , 

ὁμαιμε, δεινὰ α΄ Οἰδίπους ὁ σὸς πόσις 
040 δρᾶσαι διχαιοῖ, δυοῖν ἀττοχρίνας χαχοῖν, 

ἊΝ - ᾿] Ὁ , ἊΝ - ’ 

ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος, ἢ χτεῖναι λαβῶν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. 

ξύμφημι" δρῶντα γάρ νιν, ὦ γύναι, χαχῶς 
εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνῃ χαχῇ. 

ΚΡΕΩΝ. ᾿ 
,ὔ 2 , 7 29 2 - ὕὔ , 

μῆςγνυν ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εν σὲ τι 
045 δέδραχ᾽, ὀλοίμην, ὧν ἑπαιτιᾷ μὲ δρᾶν. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 
ΡῚ - ’ γ077 , 

ὐ πρὸς ϑεῶν πίστευσον, Οἰδίπους, ταδε, 
,ὔ ᾿Ὶ ’ ᾿] [φ᾿ Ἅ ᾿ - 

μάλιστα μὲν τονδ᾽ ὄρχον αἰδεσϑεὶς ϑεῶν, 
» 2 ’ ’ 2 .' ’ ’ 

ἔπξιτα χὰἀμέ, τοὐςδὲ ὃ, οἱ στἀρξδισι σοι. 

6034. τὴν στάσιν, ἄδθπη Πᾶ- 
{οΡ, ἄδῃ {πΡ ΘΡΟΡ., ΘΓ ΠῚ 
ἢδαάον, πίοι τήνδ᾽ τ Ὠύάον- 
ἰοιη. ἣ 

60 εν ον ΑΙ 
ὅ. 816 Ῥνᾶροβιιϊοι ἰδὲ ἀπ} Ζὰ 
οἴχους τι ἀἄδηκδη, νρ]. 191. 

098. γεν}. τὸ μη δὲν ("6ηὶ γγἴ- 
ἐπ ργοἰὴἢ οἴσετε ἐς μέγα ἀλ- 

. 70ς. 
040. Κυδοι πα]! ον} ἀἰ6 νοὴ Θοή. 

023. νουδηρίο διγαΐο, πὰ ἴππὶ ἀθα 
᾿δοκΖαρ Ζὰ Θυ]θΙομλοση. Ὁ ὁ ἃ. αἱ 
ἌΝ ΔΝ] σοινοῖίἊοθη νοῦ Ζ ΘΙ 
Β0ΝΠ πιο η πη ρΡ θη (0. (. 086 
τούτων δίδωμί σοι κρίναντι χρῆ- 
σϑαι, πᾶμι!. ϑάτερον), τὴν δῖα, 
πὰ 10} οπίνοάροι -- οὐ θυ, 
ν 8}. ΕΒ]. 1320. δυοῖν ἰδὲ δἰ μβ}}}1; 
ἃ ΒΡΓΘΟΙΙΘη, ννῖθ χυνοὶ, δὲς (ἀμ 5) 
απα μοὶ ῬΙααία5. οἵν ἀμογίώμ, ἀμα- 

ἂ 

γ»"»μῆι φνυϑιβι ᾽ς. ΝΕ]. δωσδεχα 5ιαι 
δυωδεχα. Ὦϊὸ Μονπροναπρ ἀ6ν 
«νγοίϊοη. 5106 ἴῃ ἀποχρίνας νοι" 
γεία μην ἰἰψείάα ἰδὲ οὶ ἄθα ΤΡὰ- 
ΘΙ Κόρη 561} 5616 η. ὙΙΠ]οίομι δυοῖν 
ἐν ἀποχρίνας. ὁ. 

641. λαβών, 001. Ὁ. ἃ. 478. 
642. Θεά. τϑο  ΘΡεου 4α5 δεῖν ἃ 

κακὰ δρᾶσαι ἂχ Κύθοπ ἀμπΡοὶι 
ἀδββθὴ οἰρθποβ ὁρᾶσαι χαχῶς 
σὺν τ. κακῇ. δνοΒ.α}}). 6Ρ 86]! 
ἄθηὶ αἰΐθη συ Θοβοιθη ὐππάϑδ!Ζ6 
Ἰαπα]6 τὸν χαχωστὶ δρῶντα δει- 
νοῖς ἀνταμείβεσϑαι κακοῖς, ννΥὶὸ 
ΑΡΟΙΠ]οοΙο5. 5α5ὶ. Κρ]. δ51 ἢ. 0. α. 
220 ἢ. Αἱ. 618. ΕἸ. 1020. ΕἾ. ἱπο. 
11 εἰ δείν᾽ ἔδρασας, δεινὰ καὶ πα- 
ϑεῖν σε δεῖ ππὰ οἰ. 

048. τοὐμὸν 
1299. 

041. ὅρκος ϑεῶν, ἈΘΙΠΙ ΒΟΥ 

σῶμα, ἘἸ. 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Σεροφὴ α΄. 

πιϑοῦ ϑελήσας φρονήσας τ᾽, ἄναξ, λίσσομαι. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
, - 

τί σοι ϑέλεις δῆτ᾽ εἰχάϑω; 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν οὔτε σχιρὶν νήττιον νῦν τ᾿ ἐν ὅρχῳ μέγαν χαταίδεσαι. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ:. 

οἰσϑ᾽ οὖν ἃ χρήζεις; 
ΧΟΡΟΣ. 

οἰδα. 

ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ. 

φράζε δὴ τί φής. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ἐναγῆ φίλον μήποτ᾽ ἐν αἰτίᾳ 
σὺν ἀφανεῖ λόγῳ ἄτιμον βαλεῖν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
ΕῚ ἄοὶ ὲ -ω᾽ ὦ - γ Ν εὺ νυν ἐπίστω, ταῦϑ'᾽ ὅταν ζητῆς, ἐμοὶ 

ζητῶν ὄλεϑρον ἢ φυγὴν ἐκ τῆςδε γῆς. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ β΄. 
2 Χ - Ν , 

οὐ τὸν πάντων ϑεῶν ϑεὸν πρόμον 

ΟΝ ασ, 61 ἀϊο αὐίίον ἢ, ἰπὶ 
ΕᾺ116 οὐ Ἰᾶρθ, ἰγαΐδη 50116η. 50 
μοὶ Ηοπιοι Διός, ϑεῶν ὅρκια πι- 
στά, ΠῚ ,Χοπορ!ι. Απᾶ}. 2, ΠΡ 
οἱ ϑεῶν ὅρχοι. 

060. ϑελήσας (ΡΠ. 1827) 56 
ἀπ  ἀθπ ραΐθη ὙΥ 116 π, φοον. δα 
αἀἴ6 Βοβοππθηποῖ ἀπά ΚΙιρΠοΙΣ 465 
θεά. 

064. ἐν ὅρκῳ μέγαν (ΡΙΗΙ. 
18ὅ ἐν ὀδύναις οἰχτρός). Κύδοι, 
ἄδν δοῦν. ἀασσοῖι ἄθη δοῖνναν 644 Γ, 
ἄθιι Ζεὺς Ὅρκιος φοναπάδη Παί, 
150 ἀδάθΓο. βίανκ. 

05. ΥΕΙ. ΡΙΗ]. 942. ὅ00. - 
θῦθ. ἐναγής, ΜΙ οἱ" ἀρᾷ ἕνο- 

χος ἰδ, 50} 14 6Ρ πίθον 416 Ὑγ8}ν- 
᾿6 1} ρα ϑαρὶ πᾶν, 644. --- ἐν αἰτίᾳ 

βαλεῖν, ΤΡδοΙι, 940 αἰτίᾳ βαλεῖν 
καχῇ. 

θδ1. σὺν ἀφ. λόγῳ, νεῖ. θ08. 
Απείριοι. ἀθ οἂθά4. Ποροά. 133 ἐγὼ 
μέν σοι φανερὰν τὴν πρόνοιαν 
εἰς ἐμὲ ἀποδείκνυμι, σὺ δέ μὲ ἐν 
ἀφανεῖ λόγῳ ζητεῖς ἀπολέσαι. 
Ὦθη Η]αΐυδ ΒΟΒΘΠΙΡῚ ΠοΡπιηη ἀπ 6} 
σ᾽ ἄτιμον, ἰἴοῖι νορπιαῖ πο λόγῳ 
᾽πότιμον. 

669. Ιηϑοΐουη Κυθοῖῦ, [ἃ1}|5 10] 
1 ἴρΘῚΙα556, δθίηθη οΡΡα  ἂπ 
πη} δαθίχῃνοη ἀπ ἄραι ἀγίηρ θη 
υυὺρά, δα 10 οἷπθ ἄθν Ροϊάθη 
δ γαίῃ (041) δηζιινν πάθη. 

000. οὐ, ἀ. ῃ. οὐ μά, 1088. 
Απι. 7185. ΕἸ. 1008. Ηδ]1ο5, ἀδν 
Γλοῖὺ θΡΙηβοπάθ ἀπά Α1165. 56! θπάθ 

000 

θῦῦ 

000 
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27 γ7 

“Ἅλιον" ἐπεὶ αϑεος ἄφιλος ὃ τι πύματον 
ὀλοίμαν, φρόνησιν εἰ τάνδ᾽ ἔχω. 

005 ἀλλά μοι δυςμόρῳ γᾶ φϑίνουσα 
᾿ ὔ ’ὔ ,ὔ 2 ΒῚ - ΝῚ 

τρύχει ψυχὰν, ταῦ δι χαχοῖς καχὰ 

προςάψει τοῖς πτάλαι τὰ πρὸς σφῷν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

6609 ὃ δ᾽ οὖν ἴτω, χεὶ χρή μὲ τιαντελῶς ϑανεῖν, 
610 ἢ γῆς ἄτιμον τῆςδ᾽ ἀπωσϑῆναι βίᾳ. 

τὸ γὰρ σόν, οὐ τὸ τοῦδ᾽, ἐποιχτείρω στόμα 
2 , ζ 3. Ὁ} ΨΚ Ν 2 , 
δλεινὸν" οὗτος ὃ ἔνϑ ἂν ἡ στυγῆήσεται. 

ΚΡΕΩΝ. 
Ν Ἁ 2 “- Ψ; ἈΝ 3 [φὲ 

στυγνὸς μὲν είχων δῆλος εἰ, βαρὺς δ᾽, ὅταν 

ϑυμοῦ περάσης. αἵ δὲ τοιαῦται φύσεις 
θ18 αὑταῖς δικαίως εἰσὶν ἄλγισται φέρειν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
ΒΥ ν᾽. 4.2) 2 Ν 5 

ουχουν μα δαῦσξις χᾶάχτος δι; 

απ πὔροπάος οὔ, ἱρὰ οὗ Β61 
δον ῦσοη. ππά ᾿ΕΝ δη- 
δόΡαΐθη, 1]. ὅ, 217. ἤγιιη. Μϑρο. 
981. 0. (. 8608. δ ὼς ο βϑί, 
6 ὙΜῸ}] 415 ἃπι ἨΠπημη6] ἃυἴ- υπὰ 
αἰ ἀουβιο ρθη ον πρόμαχος ὑπ φύ- 
λαξ ἀθν Οὀιιον. 

001. ὅτι πύμ. 0λ., φϑαρείην 
ἐσχάτην ἀπώλειαν, δα» οηιῖ5 διρ- 
ρἐϊοϊ δ. 

θ05. φϑένουσα, ἀθν ἀορθη- 
ϑίγοριο 094 πίοι! θπιβργθο θη, 
65.481} ὨΙμάον φϑεινάς νοῦῖμ- 
ποῖ, Βοῃ θη μ" ἃπ5 20 ἴ. οἰηρο- 
ἀγαηρθη. δ0}}}. 560} 016}} ν]θ]] οὶ 
γᾶς νόσος. 

6600. Ὠϊδ6 οοἀ44. χαὲ τά δ᾽, υπά 
καί νϑυρῃδδὺ πᾶ πηΡῸ1η. γ8}}- 
ΒΟ ΘΙΉ]16}}. ἸΙΘρὲ οἷπθ ἰ6ἴορο (ὑον- 
ΤῸΡΘΙ] χὰ αγυηάα. 

ὉΘ7. προς ἄψεν, ἱπιγαηβιῖν, 
νἷο συνάπτειν ἘΠ. 21. 

6009. Θεά., ποῖ μον φιλόχοινος, 
δἴοθε Κυθοη ᾿άθη Βιθη. ἀν Βάγρου 

ΓΓΡΟῚ, 91}η6 11} ΠόΡΖθη γουδῦδη! Ζὰ 
βοίη. --- ὁ δ᾽ οὖν, Αἱ. 961. 

610. Υιὶ. 068 ἢ 
.612. ξινα ἂν ἢ φομὲ διῇ ὃ δ᾽ 

οὖν ἴτ᾽ ὦ τανῖοκ. οϑθος γνθηη Οοά. 
νογαιϑδοίχζι, Κυθοη ννογάθ ἃὰ5 Τ|6- 
θόη ΒΘ θη, νγὰβ πῃ Εἰπάθ βϑίη οἱ- 
56η68 ΘΟ 6 Κ54] ἰδὲ. ΠΟΙ πηδο]ῖα 
Ὁ ἔστ᾽ ἂν ῇ νΘΡΙΒΙΒ θη. 

θ19. Αἡ στυγήσεται δηκηῦ- 
Ρίοπα ᾶρὶ Κυθοῦη : ΟΥ̓ΓΘῚΡ ἂν 
δΊου) 5ῖ ἀπ νο]}] 855 δοδδθη 
ἢ (στυγνός δοινίβοη, νῖθ 
στυγνὸς χαὶ πιχρός Ζθηοπ Ὀϊορ. 
[ον 1. 7,160) πᾶσῖι, ΜΡ δ᾽ ΘΓ 
(νοη Ἀθμ6) δοάνὕοκι 561] -- 
ἃ5 εἰ ἄρνξι ἔσει --- ,. 5ονα]ά 
ἀν ἂη5 παε ἀδθ5 Δοῦη5 56- 
Ἰδηδὺ βϑοῖΐπ ΨνΊΓ δ. δία! 465 56- 
Ὑυδμπ] οπδα ϑυμὸν περᾶν 5εῖτὶ 800. 
ἄθη (ἰδηϊ εἶν πᾶοὴ ἄθιη Β΄ππ6 ἐς πέ- 
ρας ἔλθης, πέραν ἧς. ὟΥ͂Ια 615 
ἀδυῖοὶ ἄθι ΠΙΘ ον Δι ἀὰ5 τῖρκ- 
πὸ} ΕΓ ΓΟ βοπ 6. πἰηδα8. 

014. αἱ τοιαῦται, ἀϊ6 Ἰοϊ- 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

σπορεύσομαι, 
- Α Ν ) - 2 Α - δ γλρνομ 

σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος, ἕν δὲ τοῖςδ᾽ ἰσος. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿Αντιστροφὴ α. 

γύναι, τί μέλλεις χομίζειν δόμων τόνδ᾽ ἔσω; 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 
- ’ . ἡ ς ’ 

μαϑοῦσα γ᾽ ἢτις ἢ τυχη. 

ΧΟΡΟΣ. 

δόχησις ἀγνὼς λόγων ἤἦλϑε, δάστει δὲ καὶ τὸ μῆνδιχον. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. ὴ 
ἀμφοῖν ἀπ᾿ αὐτοῖν; 

ΧΟΡΟΣ. 

γαίχι. 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 

ἀοπϑομα ΠΠ1οἢ ἀν"  υηαηἴ Κοίη ἀ6- 
ὸν βοβθηκοη. 8]. Αηϊ. 161. 

ΟΤΊΤ. νοπ ἀϊν νεορκΚαημηΐ, "61 
ἀ!] θ56η ἅ0ὸ ἀ6᾽ 6] ὁ 6, 
ἀν ἸΘἢ ΡΠ νυ ἃν. 

018. Νδοῖ Κγθοῆβ Ε [6 Ρη ἢ; 
νυ 50} ἀν (πον ἀὰὸ ἄθη θά. 
ψο5, ἀδι! ΕΥϊθάθη ννορθ, νϑὶ. 
091. 861. 

080. Νάἄμι!. χομιῶ αὐτόν. --- ἡ 
τύχη, ἀὸν Νονΐδ]]. [Ιοκᾶβίθ 
ἴγαριὶ πὸ} ἄθι νουρᾶηρθ, ἀδπη 
Θεά. ἵπὶ νου ἀθ5 ἀοβργἄο!β δὴ 
566 ΙΒ ΘΡΙροη. ΘΙΟΒΠΘΡ ΘΙ ΙΓ 
γνοΡά 6. 

081. ΕἸ ἸΘΘΡΘΙ νΝοράδομιί 
(Τδοῖι. 425 Γ) οι πὸ ΚΙᾶρ θη Β6- 
ψ οῖ5 (008 γνώμη ἄδηλος. 651 
ἀφανὴς λόγος, νῃ}. Δϊ. 988) 61- 
58} 516}} (5928) ἂὰ5 ἀδπ ἘἮδ6- 
ἀδη. (θάον ἀγνὼς λόγων, 46 Γ᾽ 
Κοίπθο ἀατγὔπάρ κδἰθιηυ) 8) 6 
Ἃμον τηϑὶηΐ οἰπουβοῖ 5. 416 νοὴ 1Π 1 
βίαν κα θαζνν δ᾽ [6] θη ΕἸ ἢ ἃ] ηρ 465 
Τίν., δηάογουβο 5 αἀἰ6 νοὸὴ θ6α. 

Ν , ΞῚ , 
χαὶ τίς ἣν λόγος; 

δορον Κύθοη δΡβοΡθοηθ ΒΟβομα  ἀϊ- 
σαηρθη. ΜΙ Βοζιρ ΒΙΘΓΔῸΓ 116 556 8 
510}. 416. 510} 10} ἀπ) δ πητηΐ Ρ6- 
πα] θπθη ον νϑυβίθμοπ : δἷη 
ΒΡυαπα] 56 Νονγάδον! ΚἈπι 
σὰ Τὰρε ἴη Βοινγοῖνοπ Ἀ6- 
46 πη, οἰμθν ΝΡ θυ ἀπηρ᾽ Φ 1506 η 

ἌΙν. απ Καρθοη. ϑδθῖοθυ ἀθν Πον 
ἀδιμν ἀἴ6 δόμου] ἃ ἀ65 Μ ϑϑνουϑιᾶπά- 
5565 ἃ ΟΘροά., 50. 500} ΘΓ αϊθ 
Ηορ κοῖς ἀθ 556] 6. σὰ Θη ΒΟ α}41- 
δρη: 65 θΊ556η [ἾΡΘΊ]16} ἃη- 
ἀθΡορβοῖ 5 πὸ} ἀηρορτὶπ- 
ἀοῖθ ([158) ΑΗΒ} υ]ά! ρα η - 
565, ν»ὶ 516 ΤΡ. διιβθοβριο- 
Οἤ θη. 

082. ἀμφοῖν ἀπ᾽ αὐτοῖν, 
ηδ}]. ἡλϑεὲ δόχησις ἀγνώς; ἀ6Γ 
6801. νϑυβίθν ἐχινήϑησαν οἱ λ6- 
γοι; ἀμφότεροι τῆς διαφορᾶς αἴ- 
τιοί εἰσιν; ΝΥθῆη ἀθὺ (πον ἠϊδ 
Ἐγᾶρο 67}, 50 506} 61" τ} ννοὶ- 
ἴοι Αὐἰκ᾽ναπρθη, αἴθ ἄθι Οδά. 
66 τ νυ ὔγάθη, πογδυβΖαίγθ- 
ἴθη. 

6018 

080 
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ΧΟΡΟΣ. 
Ὁ“ ο 7 5) [φὲ - ,ὔ 

08 ἀλὲς ἔμοιγ, ἅλις, γᾶς προττονουμένγας, 

φαίνεται, ἔνϑ᾽ ἔληξεν, αὐτοῦ μένειν. 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 
ς - οἰ υδι ΡῚ Ν ὌΝ ’ὔ ᾿ ,ὔ 

ὁρᾷς ἵν ἥχεις, ἀγαϑὸς ὧν γνώμην ανήρ, 
τοὐμὸν παριείς, χαὶ καταμβλύνων χέαρ; 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
ΕΣ ἐς - 

689 ἀναξ, εἰἶσσον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον, 
Ων". ἣ , 7 2 Ν Ἷ ἰσϑι δὲ πιαραφρόνιμον, ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα 

" 

πεφάνϑαι μ᾽ ἂν, εἴ σε νοσφίζομαι, 
ὃς τ᾿ «ἐμὰν γᾶν φίλαν ἐν πόνοις 

696 ἁλύουσαν χατ᾽ ὀρϑὸν οὔρισας, 
“- ΒΝ 27 ΒῚ , 

τανῦν τ΄ δυπτοιίστος, δι δύναιο. 

085. προπον. (καχουμένης)). 
νορδιᾷγκιίοβ πον., ψ ϑιῦ ᾿η Νοῖίῃ 
ΘοάΙ ΘΠ θη. βίη, νῖθ προσιδά- 
σέξοϑαι προμανϑάνειν. 

080. μένειν, τὸν λόγον. 0. (. 
510 τὸ χείμενον καχὸν μὴ ἐπεγεί- 
θειν. Ρ]αι. ται. 497} χαὶ ταῦτα 
μὲν αὐτοῦ ἐάσωμεν. 

087. Ο64., ἄθοι. ἀϊ6. Δαν οΚΠΑ1]- 
[πη 665 θὰ ΘΡΡΘΡΘπθη ΠΟΥ 5. τπ- 
ΟΠ ΔΙ Θπ, βᾶρι!;: δ᾽ θη 5 ἀὰ, νο- 
ϊπ ἄπ Κοιμηδὺ (6 ἀ1ο ἢ πη Ζ61- 
ρὸ ΜΙὰΔ6. σόρθη Κυθοη ππροΡ ΘΟ 
σθρθη ΤΉ ]0}} τηδοῖὶ, νρ]. Ὁ. (. 941), 
ἱπάθι ἅτ θά νουυνοῖρουδι θοὸν 
ἀἄδθ. ψὸ ἰοβ. νό]]ρ τὰ ἨἈρολίθ 
μι 

088. τοὐμὸν παριείς, ἴη- 
ἄσοπι ἀπ ποῖὶπ Βοϑίθβ ἃι5 ἀ6η 
Αὐρθπ βοίζοβι, χαὶ (τοὐμὸν) 
κέαρ κατ... ἀπᾶ προΐῃ ἢθ6ΓΥ2Ζ 
50 ἀπ|} }6 5} ἀἄστοι ἀοῖπο ΒΡ 6, 
50 455 Κυδοη αἶθ ϑοιαν δ. Ἰπ θη 65 
ον 5. πίοι ὀρ ἄν. ΑΘ50}". δΌΡ}]. 
001 τεϑηγμένον τοι μι᾽ οὐκ ἀπιαμ- 
βλυνεῖς λόγῳ. 
089 ἢ ον Οον νϑρυνα 510} 

ϑορθη ἄθη νοῦν, ΘΓ νΘ]18556 
ἄοπη Κῦηϊρ. --- οὐχ ἅπ. μόνον, 
ν8]. 000 

090. Ὀ16ὸ Ἡδαυίΐίαηρ; παρ... ἄπ. 
ἐπὶ φρο. (αὦ ἡμουϊς ργημάδγι5 607- 
δὐἰίμέην ἐγ αὐ 5) ποῖδι, ννῖθ 561} 
ἀν (πον ννάπβομ, νοῦ Οθάϊριιβ 
πἰοθῦ νορκαππὶ Ζι ψνουάθη. δὶ. 
001. 

094. Οφά. μᾶι ἀἃ5 ϑιδαίββο! 
ΘΠ θιηἃ]ς ἴῃ ἀϊ6 γϑομία Βαμη οϑ]θηκὶ 
(95 ἴ. 52 ἴ. 500-{.) ἀπά τπῦρο ὃ. 
00} 161χὺ τνθάο. οἷπ Θ᾽ ΟΚΠΊΟΙ ΘΙ 
ἘΔ πη ννοῦάθη. Π16 Ηδπάβομνιν. 
τανῦν ὅδ᾽ οὔδν τ᾽ εὔπ. εἰ δύναιο 
(δύναι 1,ἃ. ρν.) γενοῦ. Τ,οὐζίον6 5 
ΒΘ ἢ ᾿ᾶη ἃἷ5 Ἕ(Ἰοθ86. ἃἂῃη, Ζιμηδ] 
ἀδππ ἀϊ6 Μοιρὰ βδἰμηηθη. 1)8 ἈΠῸ 
ἀἄδηῃ 445 ΗΙμΖιάθηκθη νη γενοῦ 
οὐ δν' οὐρίσειας ἄν πὰρ! ννᾶρο, ἴαβϑι 
Ηουπᾶπη τανῦν ὁ εὖὔπ. εἰ δύναιο 
(κατ᾽ ὀρϑὸν οὐρίσαι) 415 ΨΥ «Π50Ι.. 
Μ|ιν δομοῖηῦ γέενο --- ἘΠΒΡΓ ΠΡΊΝ. 
ἄϊο ἄρον δύνα --- σοβομρίοθοπο Κ8ν- 
θΟΘΒΘΡ 8; ΘΠ 65 αἰΐδη ΑἸΡΘΘΠ ΘΙ ΒΘ 5, 
50. ἀ85 ἀοΥ. ΠΙΘΒ ΟΡ. οΟΘΟ ΤΊ Θθ πα 
πᾶϊι6: τανῦν δ᾽ εὖὔπ. εἰ γένοιο. 
Βομᾶϊ πᾶ ἀάσοροη τανῦν τ᾽ εὔπ. 
εἰ δύναιο Μ6ὶ, 50. βίοθυ ἀθν ἴον 
οἴπθη χυνοίϊθη ἀὐὰπά ἃπ, ὙγΑΓΙΠῚ 
οΙ' ἃπ Θοά. [6ϑι Πα ]6, πδ! ον Οό- 
ἀϊριβ᾽ βαιθη ΥΊΠ]Θη σὰ πο] δ η, σγθπὴ 
ΘΙ" πα ΚΟύπηϊθ. 
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ΙΟΚΑΣΤΊΤΗ. 

πρὸς ϑεῶν δίδαξον χἄμ᾽, ἄναξ, ὅτου ποτὲ 
μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἐρῶ" σὲ γὰρ τῶνδ᾽ ἐς πλέον, γύναι, σέβω" 
Κρέοντος, οἷά μοι βεβουλευχὼς ἔχει. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

λέγ᾽, εἰ σαφῶς τὸ νεῖχος ἐγχαλῶν ἐρεῖς. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

φονέα με φησὶ “΄αἴου χαϑεστάναι. 
ΙΟΚΑΣΊΤΗ 

αὐτὸς ξυνειδώς, ἢ μαϑὼν ἄλλου πάρα; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

μάντιν μὲν οὖν χαχοῦργον εἰοπέμιμας, ἐπεὶ 
, 2 

τὸ 7 
υ ς Ν -- ᾿] - Ἂ 

εἰς ξαυτὸν σπιἂν ἑλευϑεροῖ στόμα. 

ΤΟΚΑΣΤΊΗ. 

σὺ νῦν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις ττέρι 
. τ ’ Ν ’ 2 

ἐμοῦ πάχουσον, καὶ μαϑ', 
εἰ ) 

ουνξκ 
᾿ ἘΕΡ 
δόστι σοι 

βοότειον οὐδὲν μαντιχῆς ἔχον τέχνης. 
φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα. 
χρησμὸς γὰρ ἦλϑε Δαΐῳ ποτ᾽, 

699. ὙΕ].. Ζ ΡΠ]... 591. --- ἔστ ἀ- 
ναι μῆνιν, νἷθ βοήν, οοηοῖρ6)"6 
74). 

τὸ0. [οὐ οι ρΡὸ ἀϊο], [Ιοκᾶβίο, 
ΠΟΙ, 8415 10} ἀϊθ8θ δ "6, 
τυ ] 6. ΑἸ]ο5. τὴν ἄθπι Μίαπιο] ἀθυ 
Π16 08 σιαάθοκθϑη πηδομθη, νρ]. 085 1. 

101. Κρέοντος οἷα -- ἔχει, 
Κρέοντος βουλεύματα, Ζὰ ΑἹ. 1290. 
ΡΠ]. 499. 

102. ΒὰμάΠ1ον τυ ὕπβοι! [οκ. ΚΙὰ- 
θη ΔΙ Βο 55. ὄθο ἀθὴ Απἰὰ85 
(65 Ηδάθιβ: γοᾶάθ, νοῦ δι Ρ6- 
βοαοίζΖζι, ἀ8ἃ55 ἀν ἀϊὸ ΠἠΡ 58 6 6 
ἀθ5Ζ οὐ π 6 5.(ὈΡ|}}. ὁ2τ χόλον ἐγχα- 
λεῖν) τ πὸ 56 1 ἀρ οθ θη 4 ἀϊολ 
ΚΙὰν ἀαγῦθον Δ 5ΒΡ ΤΟΙ ὁπ 
νν 1115}. ον Το τα} ἃ σαφῶς. 

109. ὅο ψνϑηὶρ (Ἰαιθθη Πάθ θη 
Κυθοῦβ νοΡΒΙ ΠΡ προη φρο πάθη, 

δι 7 ων 

οὐχ ἐρῶ 

ἀἀ55 Θ᾽ τηἷΐ ἀ6ὁ5 ΤΊ. ΑἸΒΘΡ ΟΠ θ ἢ 
(814 [.) πἰομβ. βοιηθίη. πᾶ 6, νϑ]. 
962. 

100. ΝΥ ὰς 5οῖπὸ Ρρυιβοι ἃη- 
Ιαηδὶ, 50 ΒᾷΠι οΡ ἀυΡσ  δι 5 
ἄθη Μυπά τ οῖπ, ἱπάριῃ οἱ" ἐϊ6 
ΒΘ βομ ἀρ απρ ἃιι5ΖῈ ΒΡ ΘΟ θη. 510] 
δομάϊοι πὰΐ ππὰ βοιμῖ 4116 δοιὰ 
αι Τιν. ΓΔΠ|. 

πτῦτ. ἀφ. σεαυτόν, 155 ἀϊοἢ 
105, ἴνδὶ νοὴ ἄθη δοόοῦβϑιῃ, ἀϊθ ἴσο] 
ἴθββϑὶη ἀπά θΟΚΙΘιηπιθη, ἀπ ἃ ἢ ὃ Τ᾽ 6 
ἀν ἀἄδα5, ἂϑβ ἀιι 5ᾶρ5ι, δῖ 
ποῖ. [ΙοκΚαβίο πιοίάθι 416 γιηον- 
ἀπηρ 468 [4108 Ζι ΠΘΠΠΘΗ. 

τ09. ἔχον, ἐχόμενον, ἅἁπτόμε- 
γῸΨ, ἀπηρτη μένον. 

111. οὐκ ἐρῶ, 
λέγω, 
ΒοΠθίπθη, νρ[]. 

ννῖθ βοηβὲ οὐ 
απ πἰοιῦ σο 651 5! ΠΟ. χὰ 

ρον 720. 
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, 2 3 2 ΒῚ “ -ω - 

Φοίβου γ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ, τῶν δ᾽ ὑπηρετῶν ἄπο, 
ς ΡῚ σΙ : - Ν -Ό 

ὡς αὐτὸν ἧξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς ϑανεῖν, 
«! ,ὔ ΒῚ “᾽ γ 

ὅςτις γένοιτ ἐμοῦ τε χαχείνου ττάρα. 
᾿ Ν , - 

ΤΙ καὶ τὸν μέν, ὥςπερ γ᾽ ἡ φάτις, ξένοι τιοτὲ 
λῃσταὶ φονεύουσ᾽ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς" 
παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι 

- »" - ᾿ - 

τρεῖς, χαί νιν ἄρϑρα χεῖνος ἐνζεύξας τιοδοῖν, 
ΡΥ 2) Ν γ 2 2) 
δρριιψεν ἄλλων χερσὶν εἰς ἄβατον ὃρος. 

) ΩΣ ».} ,ἤ - 2 

120 χανταὺῦϑ ““1“1πόλλων οὔτ᾽ ἐχεῖγον ἤνυσεν 

φονέα γενέσϑαι πατρός, οὔτε “Τάϊον, 
τὸ δεινὸν οὐφοβεῖτο, πρὸς παιδὸς ϑανεῖν. 

τοιαῦτα φῆμαι μαντιχαὶ διώρισαν, 
ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν. ὧν γὰρ ἂν ϑεὸς 

, 7 -" « , ) Ν -»- 

Ἰῦ χρείαν ἐρευνᾷ, ῥᾳδίως αὐτὸς φανεῖ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
ἜΞΩ 2 2 , 2 2 , ΒΡ) 

οἷόν αὶ ἀχουσανή αρτιὼς δξχξδι, 
ι 

γυναι, 

ψυχῆς πιλάνημα χαναχίνησις φρενῶν. 

ΤΟΚΑΣΤΊΗ. 

ποίας μερίμνης τοῦϑ᾽ ὑποστραφεὶς λέγεις; 

ΠΣ χαΐ,- χαΐτοι. .-- ξένοι 
λῃσταί, 122. ξένοι 5θιζὺ 516 
Ζὰ ψοθθη 465 αδρθηβαίΖθϑ Ζὰ Αρο]- 
Ἰοπ5 Ρυορμοζθιιηρ: ΒΒ αι "6" ππ ἃ 
ἄασι ἴγοι ἀθ, βοϑόϊζν οἰ Ρ6 
ἀθν οἰβθπθ ὅοΠη. 
Τιθ.φονεύουσι, Ῥνᾶδ.ν»16118. 
τι1. νοῦν. παιδὸς βλάστας 

(τὸν βλαστόντα παῖδα) ἐνζ. ἕρ- 
ριψεν: νυν ἰδὺ θά θ νυ ο}ν (248) 
ϑνθθθη. ἀ65. ΘἰΠΡΘΒΘΙΟΙΘΠΘΙΝ οὐ ὁ. 
ἡμέραι τρεῖς καὶ, ποῆ ἴηέ6)"- 
ὁ6556)" αγι1 {2.65 αἷο5 οἱ αδίοοϊ!. )}16 
“6106 51 πμμμαη ἐς ἰδ ἀαγο}} χαΐ ἃπ- 
δοκΚαϊρΠ, 16 ΡΠ]. 864 ἢ᾿ Αηϊ. 1151. 
Τιο.1,50 ἤδη ην ὀψὲ καὶ οἱ ἱ Κορίν- 
ϑιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐχρούοντο. 

118. ἄρϑρα ἡ δ εν δι, πὸ 
σφυρὰ περόνῃ συνάψας. ΑΡΘΡ νβ]. 
1094 Η. 

119. )6ν ἀη ρον ὄ]!]10}}6 Αἰ ἜΠΗ 
ἀ65 γου565 (Αἱ. 459 καὶ πρϑία. τά- 
δὲ) βιαιὶ ἄβατον εἰς ὄρος (Λ656}.. 

Ῥγοιι. 2 ἄβατον οὐδι ἄβροτον εἰς 
ἐρημίαν) πιὰ] αἴθ βγδυβῖρο ΚΆ]16 
ἀθ5 ΜυιονηθΡΖθη5. 

120. ἤνυσεν, νϑῖ. κὰ 156. ϑἴαιι 
Ζὰ βᾶρθη ππὰ ἀοῦὶ 85 61" ππ - 
ΘΟΚοπ 6. πδθὲ Ἰοκαβίθ ΠΟΡ ΟΡ, 
ννὰβ Ζᾷ ΠΡ 6 πὶ ἄννθοκο ἰδαρὶ, 416 
Μη Κ ποραθΖαδβοίζθρη. 

122. Ιοκ. σοὺ νοὴὶ αι δυΐ 
ἄδθη ὅόιη ἄρον ππᾶ Κοιρὶ ἄδῃῃ Ζὰ 
γόπθιι ΖυρίοΚ. θθ φονέα γεν. 
ἘΠ δ ΤΝ ΘΗ ΒΡΡΊΟΙυ βθηὰι πρὸς 

ϑανεῖν (804), - Δη 6 Υ 6 
ἀπέ με παϑεῖν δοθθθη. 

124. γὰἃ5 ἀθν οὔ οἴπι ἃ] 
ννογῦν δομίοῦζΖα ΟΡ ΓΟ 50 ἤ 6η, 
ἀὰἃ5 Μιγὰ δ᾽ ἰθι ἢ  561}051 
(πὸ ἀ16 ΡΡΟΡ ΙΘ θη) ἃ ἢ Πτομῖ 
506 1|16η. ὧν χρ., ἃ χϑήσιμα ὃν- 
τα. 8]. 111 παιδὸς βλάστας. --- 
(ἀληζ δηίου ὑδννα!Ὁ} 510} 661" 
Ἔὄργαιολ, 415 Θ΄" δοιηοῖηῖ ὙΥ 81. 
Ἰϑιὑποστραφείς, ἃπ ᾿ 6]- 
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ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἔδοξ᾽ ἀχοῦσαί σου τόδ᾽, ὡς ὃ “ἀϊΐος 
χατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς. 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 

φόδᾶτο γὰρ ταῦτ᾽, οὐδέ πω λήξαντ᾽ ἔχει. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

χαὶ ποῦ ᾽σϑ᾽ ὃ χῶρος οὗτος, οὗ τόδ᾽ ἣν πάϑος: 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

Φωχὶς μὲν ἡ γῆ κλήζεται, σχιστὴ δ᾽ ὅδδὸς 
ἐς ταὐτὸ “Ιελφῶν χἀπὸ Δαυλίας ἄγει. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

χαὶ τίς χρόνος τοῖϊςδ᾽ ἐστὶν οὐξεληλυϑώς; 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 

σχεδόν τι πρόσϑεν, ἢ σὺ τῆςδ᾽ ἔχων χϑονὸς 
ἀρχὴν ἐφαίνου, τοῦτ᾽ ἐκηρύχϑη πόλει. 

ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; 
ΤΟΚΑΣΤΊῊΗ. 

τί δ᾽ 
- 2 

ἐστί σοι τοῦτ᾽, Οἰδίπους, ἐνθύμιον; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
ἡ 2 ΝῚ , Ν Ν .. ’ 

μήπω μ᾽ ἐρώτα. τὸν δὲ “αϊον φύσιν 

τίν᾽ εἶχε φράζε, τίνα δ᾽ ἀχμὴν ἥβης ἔχων. 

66 δογδο ρμὶ δ] το ἀϊο} 
ψιοάοι Κοηγοπά πα νοη ἄθτ 
ΒΟΡΡΙΟΒΙρ ΚΟ (107) Ιαββθηά. νΕΙ. 
ΑΙ. 1111 τοῦ σοῦ ψόφου οὐχ ἂν 
στραφείην. 

199. {οῖχί Ποῖδδὶ ἀἄθν" Ὠινοίννος 
πᾶ0 ἢ οἷποι σορβιίογίθη {ἀν κΚιβο θη 
θονῖε τὸ σταυροδρὸμ τῆς Μπάρ- 
πανᾶς. -α Δα ἀθν 516116 νυν [ο- 
Καβίθβ [μοι ἰβῖππ οοϑίλα ς, ἀὰ δ6- 
Ραάς ἄϊδ νοη ἴδπν βεϊοπξει τριπλαῖ 
ἁμαξιτοί (ἃ. κι. οἴηθ Ηθϑυβίγαβϑο, 

ννὸ νἱθ]6 ὙΥ πάθοι" ἅϊι5. 4]16ὸν ὟΥ οἷς 
ΖΒ δ! 6 ἢ) Ζι" ΕπιἀΘο καρ, 
ἀθς νυν δῆγθοη [ἀμ ρθη. 

134. ἀπό ποιὸν ἀποῖ σὰ 4ελ- 
φῶν, νϑὶ. 631. 101. 

190. τοῖςδε, 8610 ἄϊδ6561 

γονίδ!]!α, Επν. Ιου. 568 τίς χρό- 
νος τῷ παιδὶ διαπεπραγμένῳ ; 
Τιὰς. 1, 18 υπὰ Κυῦσον ἀν. 48, 
δχδιὰ τς 

140 ἢ. ψ ΘΙ οΙ ο διαύαν [105 
παιτὸ πὰ ἀρ οὶν 6 16 ἢ 6 Β 6 1- 
ἴθ ἀὸ8 Α!6 5: φηαριαηλ ἢα- 
ὑιεο)"11 δἰαίμ, αι, ψαηι δίημμμέ ἢα- 
ὕθγι5 αοίαίοηι (ἰδίαην φαηὶ αἰΐθθ5 
5ἰαίνολαπε ἠαθιιογ).). ΟφαϊριιΞ᾽ ὕ΄η- 
Ραθ6 ρΡᾶρι ἀν ΘΊοΙΝ 1" ἴῃ ἀ6ν 6 Ρ- 
μἱπάπηρ εἶχ ε --- ἔχων 805. (ΥΥ ἅτε 
ἀϊθ νοῦ Μᾶποίιθα θθΖννο [Ὁ] 6 ΨΥ Θη- 
ἀπηρ σὰ ἅπάθυπ, 50 ϑυῦγἀθη Ὁ] 
εἷρπε 5ϊαιϊ εἶχε νου βοΠ] ρθη, }ο- 
Ποϊδοθϑαίμ)" 12θίρΠο5, Ἰπάθιι ἔχων 
Δ σὰ τίνα φύσιν τὰ πἰοίιθη 
νγᾶγΡθ.) 
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ΙΟΚΑΣΤῊΗῊ 

μέγας, χνοάζων ἄρτι λευχανϑὲς χάρα, 
μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐχ ἀπεστάτει πολύ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

οἴμιοι τάλας" ξοιχκ᾽ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς 
14ὅ δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐχ. εἰδέναι. 

ΙΟΚΑΣΈΊΗ. 

γχῶς φής; ὀχνῶ τοι πρός σ᾽ ἀποσχοστοῦσ᾽, ἄναξ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

δεινῶς ἀϑυμῶ, μὴ βλέπων ὁ μάντις ἢ. 
δείξεις δὲ μᾶλλον, ἢν ὃν ἐξείπης ἔτι. 

ΙΟΚΑΣΤΗ 
Ν Χ ΒΩ ἱ , « 2, «ΩΝ ὔ Ὁ υ δι, 9. Πρ τὰν 

χαὶ μὴν Ὄχνῳ μέν, ἃ ὃ ἂν ἔρῃ μαϑοῦσ ἐρῶ. 

ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

150 πότερον ἐχώρει βαιός, ἢ πολλοὺς ἔχων 
ἄνδρας λοχίτας, οἱ᾽ ἀνὴρ ἀρχηγέτης; 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ 

πέντ᾽ ἦσαν οἱ ξύμτταντες, ἐν δ᾽ Ἐ ἦν 
χῆρυξ' αττήνη δ᾽ ἡγε «Δάϊον μία. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

αἰαῖ, ταδ᾽ ἤδη διαφανῆ. τίς ἢν ποτὲ 
τοῦ ὃ τούὐςδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι; 

ΙΟΚΑΣΤῊ. 

οἰχεύς τις, ὅοπιερ ἵχετ᾽ ἐχσῳϑεὶς μόνος. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἢ χὰν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; 

142. μέγας (Ἶ»), 415. 0} νοῦ -Ἠ ὀ  ὀὠΧΨΧΟ΄. 45 ΠΙΟΙΠΒΘΡΟ δόδθίζι Ζὰ "ὰᾶ- 
ΠΟΥ Βἢ "0 τίς ην φύσιν; 5:5 χ᾽) λιν δα 8]4}}8. αν 1108 οἴμοι" μό- 
κάρα, ὥστε κάρα λευχ. γίγνε-ς λις μέν, καρϑίας δ᾽ ἐξίσταμαι τὸ 
σϑαι. Τιαῖοβ βίαπὰ δι ἀν [{6ὲ»- δρᾶν. 6]. ΤΊΔοΙ. 122. Τυποίαη. ἢ). 
σαη ΒΒ Γι [6 νοῖη Μίδηπ65 - Ζ το -ὀ ἢ). 8 ἄχων μέν, κατοίσω δέ. Κυὶ- 
56 ΠΆ]ΟΙ. 86} τ. 69,16. ΔΑ. 1. ἃ δ᾽ ἄν 

- ἘτῚ ΟΝ ΟΝ αἴθ Νδβῖθῃ ΘΟ ]16π: ὅν ΠΣ ἰδὲ ἀπη- 
ἀΥΡλΩν ΑΔ μον ᾿ ὙΠ Ν ῃ δ ΐθο. Αϑπάθραηρ, νβ]. 129. 708. 

ἱ ἢ τῦθ0. βαιὸς, ἴῃ ἀπβοάδυϊεπάθπι 
141. βλέπων, νϑ]. 9171 1. Δαΐζιιρο απ β ΓΙ ΠΡῸ Βορ] οἰ απ. 
140. Ὑρ]. 140. Πὸν [ἃ ὀχνῶμεν 159. ὙΡΙ. δῦ: 

βίαι! (ον ψυ]ρ. ὀχνῶ μέν, ννοηδοὶι 1860. ὟΩΙ. 118 
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ΙΟΚΑΣΤΉ. 

οὐ δῆτ᾽ - ἀφ᾽ οὗ γὰρ χεῖϑεν ἦλϑε καὶ χράτη 
σέ τ᾽ εἶδ᾽ ἔχοντα “αϊόν τ᾽ ὀλωλότα, 
ἐξιχέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς ϑιγών, 100 
ἀγρούῳφ σφε πέμψαι χαττὶ στοιμνίων νομᾶς, 
ὡς πλεῖστον δἴη) τοῦδ᾽ ἄποπτος ἄστεως. 

χἄπεμιν" ἐγώ νιν. ἄξιος γάρ, οἵ ἀνὴρ 
δοῦλος, φέρειν ἣν τῆςδε χαὶ μείζω χάριν. 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 
- ΌΝ , “Ω39 ζ γ , , 

πῶς ἂν μόλοι δῆϑ᾽ ἡμιν ὃν τάχει πάλιν; τοῦ 

ΙΟΚΑΣΤῊ 

πάρεστιν. ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφίεσαι; 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
3 ᾿ 27 

δέδοιχ᾽ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ᾽ ἄγαν 
5 ϑηδ 3 2. ἐλ δ. - ’, 

δίρημέν ἢ μοι, δι᾿ ἃ νιν εἰςιδεῖν ϑέλω. 

ἸΟΚΑΣΤΉῊ. 

ἀλλ᾽ ἵξεται μέν" ἀξία δέ που μαϑεῖν 
χἀγὼ τὰ γ᾽ ἐν σοὶ δυςφόρως ἔχοντ᾽, ἄναξ. τ 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

χοὺ μὴ στερηϑῆς γ᾽, ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων 

19. Δ ἀϊὸόν τ᾽ ὁλ. Ἰναὺ 516! ἃἂὴ  ϑργυθοιποπά Ρ]υΐ5 Τιΐη. 925. Θ μὲ 
σέ τε ἔχοντα ΔΩΡΘΒΟΙ]ΟΒ5ΘΗ, ψνὰθ- ῥὠδέμηι αἱ ρογααη!ί. (ἰαβίη. 2, 4, 1 
τη ΘἸσθη ]1ο “ΖΔ αΐου ὁλωλότος ()εὶ ἐϊμη, αὐ ἀθαθηιθ ρμο) αι). 

5.6 6. 501116, ΥΒΙ: ζὰ 1900. τῦ0. πάρεστιν, δυνατὸν ἐστίν, 
101. ἃ. ". ἐπ᾿ ἀγροὺς χἀπὶ π. ἀὰς 55: 516}} Ἰμδο θη. 

νομάς, -ν8]. 794. 101. Οδά. 4θικὶ ἃν ἀϊθ ν ρῆι- 
102. ὕπι 580 ψοϊὺ ν᾽6 πὰ 8- οδυπηρ. σέ ὁ. ἐμαυτόν, μή - 

116} 416 διαάι ἃἂι5 ἀθνΡ ον- μοι, ν]6 1]. 1, 890 οὐδέ μιν Ἥρη 
ΠΟ 21 56 θη, 111 50. [ὉΠ 415 ἠγνοίησεν ἰδοῦσ᾽ ὅτι οἱ συμφράσ- 
πιδρ}10}} Ζιὶ βοῖη. Ὑ9]. ΡΠ. 4017. σατο βουλάς. 
454 τηλόϑεν τὸ Ἴλιον εἰσορῶν φυ- 110. ἐν σοί, νἂβ ἴῃ ἠεϊ- 

λάξομωι. ΠΘ πο ΘΟ ΟΡ ΖΙΙΘΝ 
108. οὗ ἀ. δοῦλος, Τὰν εἰ- 516} γορ!. 

πρη 5ΚκΚΙίανοθη, μδὶ ἄθιὴ χπὰη δυῖ 
ἘΝ 10 Ν} ΘΡΘῃ πΡθεβάμθων ἐς τοσ. ἐ. ἐ. β., ἀᾳ ἴδ} ἴῃ πιο ἷ- 
ἐλης ῬΈΑ τα α.. 008 7 ιδῦ νοπ ἢρῃ Βεοβουρβηΐβθθη 50 μι οὶϊΐ 

τ ᾿ Ὁ Σ ΘΡΙΏΔ ἢ ὈΘΥΊΟΠ ΠΕΡῚ. ΒοάϊΘι θη δ ΐη, ἀδ55 ἰ6ἢ 4ϊο Βηι- 
Πθῦ. πῶς ἂν μόλοι, νϑ!. Α΄. ΒαΠπηρ ἀ65. ΘΟ] πιπιβίθπ ὀΡυν ἃν ἴδῃ 

988. ῬΗΠ. 194. 1214.. αδηζ οιἱ- ἀαγῖ. Κρ]. 128. 

{{|: στερηϑῇς, τοῦ μαϑεῖν .--- 
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ΝῚ -“- “-"᾿ - Ν ὌΧ Ἁ ,ὔ 

ἐμοῦ βεβῶτος. τῷ γὰρ ἂν χαὶ μείζονι 
λέξαιμ᾽ ἂν ἢ σοί, διὰ τύχης τοιᾶςδ᾽ ἰών; 
ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἣν Κορίνϑιος, 

τῖῦ μήτηρ δὲ ΠΠερόπη ΖΙωρίς. ἠγόμην δ᾽ ἀνὴρ 
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐχεῖ, πρίν μοι τύχη ᾿ 
τοιάδ᾽ ἐπέστη, ϑαυμάσαι μὲν ἀξία, 
σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐχ ἀξία. 
2 Ν Ν γ , 2 ς Ν 7 

ἀνὴρ γὰρ ΕἸ δείπνοις μ ὑπερτιλησϑεὶς εϑῇ 

180 χαλεῖ σταρ᾽ οἴνῳ, πλαστὸς ὡς εἴην στατρὶ. 

χἀγὼ βαρυνϑεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν 
μόλις κατέσχον" ϑατέρᾳ δ᾽ ἰὼν πέλας 

μητρὸς πατρός τ᾽ ἤλεγχον" οἱ δὲ δυςφόρως 
τοὔνειδος ἦγον τῷ μεϑέντι τὸν λόγον. 

7 “ 2 

ἐχνιζέ μ᾽ ἀεὶ τοῦϑ'᾽" 

112. μείζονι, ἀξιωτέρῳ, ρο- 
ἐϊογῖὶ. 8]. 580. Τ00. 769. 

115. διὰ τί τ. διά ψι,, » δϑλδιδν 
αη8 96} "αῆ ὁ [07 ἐτεγ αι, Ὁ6᾽"- 
5αγι5 ἴηη. μα ζογίιια. Κ 6]. δι ὁδύ- 
νης, κινδύνων, μόχϑων, φόβου, 

όνου οἷο. βαίνειν, χωρεῖν, ἐλϑεῖν, 
ἱέναι. 1)85. νο] 16 Β114 Α6856}". δΈΡΡΙ. 
ἀθὃ ἄτης ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ᾽ 
εὔπορον τόδ᾽ εἰςβέβηκα. 

114. ΥεΕ]. 416 ΕἸπ!ο αηρ. 5. 1 [᾿ 
11ὅ. Δωρίς, 805 ἀδν Παπά- 

ἬΝ Π)ογῖβ. ἂμ Θοίὰ. --- ἡγό- 
μην, ἐτιμώμην. Εἴῃ ΤΟΙ ΘΥ Β6}0]. 
Ἐὰν. Μοά. 1018 ἐν πρώτοις σ᾽ 
ἄγω. 

111. ἐπέστη, “ἰάνὶβ δηϊ- 
δοδοπιραὶ, αν. Ηἰρρ. 13 ω 
τύχα, ὡς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις 
ἐπεστάϑης. Θφρ6ά. 506} ἄθη Αη- 
1ὰ55 πιῦρ! ἢ δὺ βοΡΙρ ρΙ ἀαν, ἀπ] 
[οκαβίοβ 5101ζ ἀπροῖ ἄθη ζννο [8] 
ἃΠ 56 1π0" Εθοη ΠΡ ΘΙ. πο} δὶ 
Κνάηκρη. -- [{6ῦ06 ἀθη β]θι οι θη 
ΜΟΥ ΘΒΟθ 55 ἀξία χὰ 1280. 

119. θοὸν Ρίυ. δεῖπνα οἴῃ 
1 5 5166 8 ΟΡ, ΤΡΔοΝ. 201 ἐν 
δείσινοις ἡνίχ᾽ ἣν οἰνωμένος. ἘΠ. 

185 χἀγὼ τὰ μὲν χείνοιν ἐτερττόμην, ὅμως δ᾽ 

ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. 

190. -- μέϑῃ ἴὰ 5ιαἴῖ μέϑης, 
νἶο πληροῦν, πιμπλάναν ἀαπα ἅπη- 
1686 ψορΡνὰ ἄδη Ἴπϑιν πη 6η [815 6Γ- 
ἰγάρθῃ. 

Ἴ80. καλεῖ με ὡς εἴην, κα- 
λεῖ με πλαστὸν (εἶναι), νΕῇ. 842. 
θάΡοι ἀϊὸ Ηδυϊιπρ ἀθν ϑΥποαγπιᾶ 
ἐν δείπνοις, παρ᾽ οἴνῳ, ὑ- 
περτπλ. μέϑῃ 560} Οδάϊριις 416 
ατυπά]οϑίρκοὶλ. ἀ6 5. ππθ ϑοηπΘη θα 
Ὑνονίθβ χὰ μϑθῃ. 

181. βαρυνϑεῖίς, χόλῳ, νεῖ. 
ΑΙ. 14}: 

182. κατέσχον, {μῖὲ, 161} ἃὰ.8, 
νϑ]. ῬΆΠ. 690. 

1584. ἦγον, πο “1. ἈΠΕ, 9,4. 
50 ἐν τιμῇ, ἐντίμως ἄγειν. ἴὰ 
μεϑέντι (4 6 πὶ ἀὰ8 δγοτί 
δῆ  α μσ 6 5} Πορὶ ἄον ΒορνΗ ἀον 
Ὀπροάδοι ϑαμικοῖ!. 

δῦ. τὰ χείνοιν, ἵπνο ἢ 4]- 
ὑπ ἢ 8. 0». Ιοη 5090 τερφϑεὶς τοῦ- 
το κεῖν" οὐκ ἠρόμην. 

Ἴ8θ. ὑφ. πολύ, 65 "656 }} 16} 
11 6), 50 561 ἀϊθ Αὐϊπαϊιηθ 8561- 
ἴθη5 ἀδν' ΕἸ ΘΡη τὰ]οἢ ορ γα θ, ἃ ὁ ὁ ἢ 

ΘὮΡ απά π 6 ἢ, Π6 [ΓὉ]Ρ. 
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Ὧν ἢ δ Ν Ἁ Ν ’ὔ 

λάϑροᾳ δὲ μητρὸς καὶ “τατρὸς πορεύομαι 
, Ἑ - ς Ἁ « ,, 

Πυϑώδε. χαί μ᾽ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱχόμην 
ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ὄὅλλα δ᾽ ἄϑλια 

Ν Ν " δ ᾿ , ,ὔ Ξ 

χαὶ δεινὰ χαὶ δύστηνα προυφάνη λέγων, 190 
ὡς μητρὶ μὲν χρείη μὲ μιχϑῆναι, γένος δ᾽ 
" 2 , , 2 ς .- 

ἄτλητον ἀνϑρώποισι δηλώσοιμ ὁρᾶν, 
φονεὺς δ᾽ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 
χαἀγὼ ᾿παχούσας ταῦτα τὴν Κορινϑίαν 
υ» Ν Ν γ Ν ’ὔ ’ὔ 

ἄστροις τὸ λοιττὸν ἐχῥετρούμενος χϑόνα 196 
ἔφευγον, ἔνϑα μήποτ ὀψοίμην καχῶν 
χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. 
στείχων δ᾽ ἱχνοῦμαι τούςδε τοὺς χώρους, ἐν οἷς 
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσϑαι λέγεις. 
χαί σοι, γύναι, τἀληϑὲς ἐξερῶ. τριπλῆς 800 
τ... Ὁ , - ὈΥΟΕΥ͂ κα - ’ 
ὃν ἣν χελεύϑου τῆςδ᾽ ὁδοιπορῶν πέλας, 
ἐγταῦϑά μοι χῆρύξ τε χαἀπὶ πωλιχῆς 

188. ὧν ἔκ. ἄτ., ἀαροὸν ὔν- 
τ σι Ὁ. ὦ. 49... 1273.:1278. Αἢϊ. 
22) ἄθ55θη, ΘΒΙ ΔΙ 6 ἢ 56- 
Κοιηπι θη, ἄθν Αὐἰκίάνιιπο ἀβρον 
τηθῖηθ ΠουΚαμίι. 

189. θνθιίδοιο Ερἢ Ποῖα, τνῖο ἀὰς5 
ΟΥάκοὶ ἀνοι λοι. 

190. προὐφάνη λ., νογ50}105- 
560 δα πιοίηθ ΕἾΘ 6 ἐσ ΑΡΟΠ]Οπ 
2 πιΘ ]η6} [6 0 6 γαβοινιιηρ ΠΟΡΥΟΓ 
ἀ δῖ. (016 Οοη]. προὔφηνεν νοῦ- 
νυν ἄϑϑου ἀἄθη ὨΙΟ ἴθ 0.) 
ΠΤ 5]: 4978 467 
199. τοῦ φυτ. πατρός, νϑῖ. 

480. 821. 
19ῦὅ. [ἢ ψοΪ] τα 4ἀα5 Κουϊη- 

ἐπ οΡ]ᾶπὰα πποὶ θη, ἰη ἄδπι ἰοἢ 
ποῖποη νοαρ [Ππίηΐορι παρ 
ἢδοὺν ἄθη δίθνύηθῃη θπιἃ855, 
χηθίηο νΥ ἀημάθυαηρ πᾶ} ἄρῃ ΡΝ 
πθη Τἰο θα ππᾶ ΝοΡΚΟΙν αἰ Β6- 
Καπηΐθη ΠΠ0}}. Ἄστροις σημαΐί- 
νγεσϑαι, τεχμαίρεσϑαι, ση- 
μειοῦσϑαι., οἷπ νοη ἀ61" αἰΐθη 
ΒΟΒΙ  Ἅπρὶ (Ὑρρ. Αθη. ὅ,. 25) οηΐ- 
ἸΘμη ΟΡ. 5ΡΡΊΟ νυ γ ΠΟ ΠοΡ. Αὐδάγνιοϊκ 
γοη Μοηβομθη, ἀϊθ ἄθχο ὃά6, [Π- 

ΒΟΡΒΟΚΙα5. Π.. 

ἤθη ἰροιηθ ἀδροηάθη οἰπο ΕἾΠΡΟΙ 
ἀΠ} ΠΘΡΡΡΘ πα ππα θοννοθηίθ Ονθ νϑν- 
πιθιάθπ, ΠΑ ΘΗ. ΠΟΙ. νοὰ φεύγοντες 
ἀειφυγίαν. Πμποῖαπ. ΤοΔΡΟΙΠΘη. 1 κα- 
ϑάπερ οὗ: Φοίνικες ἄστροις ἔτε- 
ὄψον τὴν δόόν. ἈθΠ ἴδῃ. Ηϊ5ι. Απ. 

ἡ 8 Ἀνδροκλῆς ἧχεν ἐς Διβύην 
χαὶ τὰς μὲν πόλεις “ἀπελίμπανε χαὶ 
τοῦτο δὴ τὸ λεγόμενον. ἄστροις 
αὐτὰς ἐσημαίνετο, προΐει δὲ ἐς 
τὴν ἔρημον. Δηβρίοἰθπὰ ΑΘΒ0Ι). 
ΘΌΡΡ]. 988 ὕπαστρον μῆχαρ ὁρί- 
ζομαι γάμου δύςφρονος φυγᾷ. 
νρ]. ΡὨΠ. 484. 
96. ἔνϑα, πᾶμη!]. ἐχεῖσε. 
199. ὄλλυσϑαι, νϑῖ. 118. 114. 
800. καὶ -- ἐξερῶ. Θδ64. τηδομὶ 

οἴπθὴ Βαϊοραπκῦ, ἱπάθπι Θ᾽ 510} 
ΒΔΙΠ6]1, Ὸ 65 910, οἰπθη ᾿δηρϑὶ 
γΘΡρΟββοπθη ΝΟΡ[4]1, νοῦ ἄθπῃ [ἢ πὶ 
Ἴθι βοιδαάοθνϊ, ΜΡ οἰ ᾿ϑδοῖροα 28 
ΘΡΖᾷμ! θη. 

801. ΝΕ]. 110. 
802. ἽΝ ἂπ ἀ6ν Π6ΙΟΠ561 σιἰΖοη- 

θη κῆρυξ απ ἄδη δυῖΐ ἄδιι δέ- 
θος ἀθν ἀπήνη (πωλεκχή, ψ}61} 

ἀπῆναι δονγΠ]16}} ὀρεκαί) 5ἰϊσθη- 

ἤ 

- 
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ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς, οἷον σὺ φής, 
ἘΞ τ 2 «ς “ ϑύν γα 3 ς ᾿ 

ξυνηντίαζον" χὰξ ὁδοῦ μ᾽ ὃ ϑ᾽ ἡγεμὼν 
806 αὐτός 9᾽ ὃ πρέσβυς πρὸς βίαν ἡλαυνέτην. 

χἀγὼ τὸν ἐχτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, 
παίω δι᾿ ὀργῆς" καί μ᾽ ὁ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ, 
ὄχου “ταραστείχοντα τηρήσας, μέσον 
χάρα διπλοῖς χέντροισί μου χαϑίχετο. 

ς 

2 Ἂ 2ὔ τῶν Ψ Ν Ι 

ϑι0οῦ μὴν ἰσὴν γ᾽ ἕτισεν, αλλὰ συντόμως 

σχήπτρῳ τυτιεὶς ἐχ τῆςδε χειρὸς ὕτέτιος 
μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐχχυλίνδεται" 

’ ἣ᾽ Ν ’ ΒῚ Ἁ - ὔ 

χτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. εἰ δὲ τῷ ξένῳ 

ἄθη Κῦπιρ Ζϑιοῆποῖ 64. ἂὺ5 νν8- 
δθη 159, Ροιηθρκὺ δπῸ}, αἴθ ἀουὶ 
ΒΘΡΌΡΘηΘ ΒΟΒΟΠΓ ΘΙ θὴρ ἀ65. 1,8]05 
5.6. [ἴ 616 [ἀοπιἅλ τη] ἄθη 
Τῦϑ φοπδηηίθη ΡῬΘυβΌπθη ΠΘΡΨΟΡΖα- 
ἤθη, ππίουβομοιάθὶ Θο. βθηδα 
κῆρύξ τεκἀπὶ πωλ. ἀνὴρ ἀπ. 
ἐμ β. ἃ. 1ι. ἐπὶ πωλ. ἀπ. ἐμβεβὼς 
κῆρύξ τε καὶ ἀνήρ. Ὀϊομοι Ἰἰοθ πα 
γγόγίοι, 416 φυνϑὶ αἰ! θάδρη ρθιηθίη, 
Ιη5 Ζ οὶ χὰ γὔοκθη, τ 65 Ζὰ 
Κυᾶαροη ἀπὰ μο᾽ἀθ ΘπρῸΡ Ζιι Κηΐ- 
Ρἴδα: ΕἸ. 106 ἔς τ᾿ ἂν παμφεγγεῖς 
ἄστρων ῥδιπάς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ 
ἤμαρ. 929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυς- 
χερής. 0. (. 1111. Αἥὔαἱ. 1155. Α656}". 
ΑΒ. 15 φράζων ἅλωσιν ᾿Ιλίου τ᾽ 
ἀνάστασιν. Ἐμππι. 9 λιπὼν δὲ λί- 
ἕνην Δηλίαν τε χοιράδα. 

804. χὰἀξ δοῦ [΄- Ἐγδιὶ [ἀ58 
Οοά. ἀὰ5 ρον δ] βᾶπιθ ν ΘΔ ρθη 465 
Ὑ δρθη] θη ΚΟΙ5 ἀπ ἀ65 [,8105 Ζι- 
βᾶππηθη : 800 {᾿Φ νυν ἀδπη αἴ6 []η- 
Ὁ1Δ46 θ6 1461 5ΡΘΟΙ 616} θΘΒΟΠΡ θυ θη. 
6 ΝΥ ρθη Κοὺ ΠοΙβϑὶ οὐδ νοῦ- 
ΘΟ" χῆρυξ νορθη 79, νρ]. 
Ηομι. [1]. 24, 118 ἢ, ἀᾶπη ἤγε- 
μὼν (τῶν ἵππων) ὑπὰ τροχῆ - 
λάτης. ἴπ ον ΟΙαϊροάθια ἢ1655 Ο᾽ 
ῬοΙγρμοίθϑ, θ61 ΡΠΘΓ ΚΥ 65. 56}}0]]. 
Βυν. ῬΠοθη. 99. ῬοΙ]νροΙ 685. 

800. ὁ ἐκτρέπων «νά, νν6}} 
Θῦθη. ΖΌΡΊ ΘΙ. νοοῖ [,μἃϊο5 πηὰ 56]- 
ποῖ ἡγεμών ἀϊὸ Πράθ, ἀμροὶ ὃ 
τροχηλ. (ν8]. 8317) Βοδιπηιὶ, ἃ15 ἀϊ6- ᾿ 

5610 6 Ῥουϑοη ΒΘ Ζϑι μη ῖ. Και". ῬΠΟΘη. 
99 Καΐέ γιν χελεύει “Μαΐου τροχη- 
λότης" «Ὁ -ξένε; τυράννοις ἐχπο- 
δὼν μεϑίστασο. 

801. ὡς μ᾽ δρᾷ, παίοντα. 
808. Α")ρᾶαβϑοπά ἄθη 4658 

γγαρθὴβ δΝονθνοϊρομθηάδαῃ, 
11 ΒΌΓΡΘΙΟΙ. ἀ65 ΝΥ ἄβϑηβ "δΐμι γον- 
ἀθουΖίθ ῃθη ᾿ΟΡΡ θη, τὸ Θ᾽ ἄδιη 
Γ,ἰο5. 50] ΡΌΓΘΟΙΙ, νὰν. διαϊι ἀδ5 
ἄθμὶ ΜΙ Ιβϑν θυ δι ἀη155. δυβϑοβθιζίθη 
ὕχον παραστ. ννἅ!! ϑορὶι. ἄθῃ 
[εἴπθπ (ἀθηλεἶῖν, 5. 825 ἐμβατεύειν 
πατρίδος, ἰέναι τῆς δδοῦ, ἀδν νν6- 
ἀν τὴν τηρήσας, ποοὶῖ τηΐϊ μέσον, 
Π0ΟΪ 11} χαϑίχετο χὰ νου η θη 
δι. 16 (οη]. ὄχους ἰδὲ Ρ᾽Ὸ}. 

809. διπλῶ κέντρα, μάστιξ 
δύο χέντρα ἔχουσα, ἀδν ϑι΄Δ0}6]- 
518}, νον ἀ16 ΤΉΪΘΓ 6 Δηρ 6 θ 6 
γν Γάθη. 500}. Απηάροιμθά. 1917 μά-' 
σϑλης δίγονος, ἃ. ". δισπιλοῦς ἱμάς, 
νὶο ΑἹ. 298 διπλῆ μάστιξ. -- κα- 
ϑίχετο, χαϑήψατο, Καὺὶ π11- 
[θη διῇ θίηθη Κορ! α. 
Τμποῖδη. ὅγιιρ. 10 χαϑιχέσϑαι τι- 
νὸς τῇ βαχτηρίᾳ. 

810. ἔσην, τίσιν, τιμωρίαν. 
Ἐ]. 141Ὁ παῖσον διπλῆν. 

815. τῷ ξένῳ τούτῳ [, 
ννθηη ἀΐϊθϑθι ἔγοιά θη Μ δη- 
η6 ΙΓροηά οἷηθ Β]αυ5ν 6 "- 
νη βο  Γ ἢν Πα 105 Ζὰ- 
Κοιμιη. Θοά. βοιθαν 65. ἅ00}} 0} 
ΔΒ ΖΕΙΒΡΡ ΘΟ η, θη ἢ 46}. ΕἾ 6 η"- 
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τούτῳ προςήκει “αΐῳ τι συγγενές, 
’ -«-ῳ} » 9 ΒῚ Ἁ “ Ψ"».9 ᾿Ὶ ’ὔὕ 

τίς τοῦδέ γ᾽ ἀνδρὸς νῦν ξτ΄ αϑλιώτερος, 
, γ ΩΝ ὌΝ ΄, 2 2 7 

τίς ἐχϑροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ᾽ ἀνὴρ; 

ᾧ μὴ ξένων ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινὰ 
- ’ 

δόμοις δέχεσϑαι; μηδὲ προςφωνεῖν τινά, 
2 -Ὕ 7 2 2 7 Ν , .ῳ9» 2) ,ὕ 3 

ὠϑεῖν ὃ ἀπ᾿ οἴχων. χαὶ ταῦ οὔτις ἀλλος ἣν 
ιν ἃ 5) ΒῚ - ’ὔ 2 Ἂ Ν { ! 

ἢ γὼ π᾿ ἑμαυτῷ τὰἀςὃ ἀρὰς ὁ προςτιϑεις. 
λέχη δὲ τοῦ ϑανόντος ἐν χεροῖν ἐμαῖν 

Εἰ » ΕΥ̓ ᾽ὔ 

χραίνω, δι᾿ ὡνπερ ὠλετ᾽. ἀρ᾽ ἔφυν χκαχός; 
Ἄ ὙΠΩΝ - 3. 5. ᾿ » 
ἀρ οὐχὲ πᾶς ἀναγνος; εἶ μὲ χρὴ φυγεῖν, 

»ἷὕ - 

χαί μοι φυγόντι. μῆστι τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν, 

46 1.105 ΜΑΓΡ, νγ6}} Β6Π0η 6Π6}" 
ΠΝ Π 6} ο ἄ55|10}6. ἘΔ] {πὰ 5οΠδα- 
ἀθγὴ Ἰηϑολιὶ. --- τοὺς ξύμπ., }18 
ΔΓ ἀθπ φόβῳ φυγών, ἀν πδοὶι 
Τηθθθα. θη ΚΟ η νγἃ}, 118. (Βο- 
{πὸ Μαΐου.) 

815. δίαιϊξ 465 β'ιϑνν δ η] ἤθη ἀν- 
δρός ἐστιν ἀϊο Ου6]]οὴ νῦν ἔστ᾽, 
νυοπδοῖ ΠΙηἀοΥ" ἀἷθ Π,οϑαρὶ ΒθόΡ ο - 
πρὶ πα. (Πθὴ οὺ5 Ζὰ νϑρν ΘΓ θη 
ἰδ πἀηϑίδι α , πὰ Ἰη 556 ἄδηη 
ἴῃ ἰοϊβοπάθη ἐμοῦ [Ἂν ἀνήρ 
50 ΡΟ θ6π.) Π 6 615 αἀϊθηΐ 4]5 Ἀπι- 
πϑραῦκὶ ἀπηὰἀ [ΠΟ ΡΟΓρᾶπρ σι Οοάϊ- 
Ῥυ8᾽ Βοἤοχίοπθη. ΝΕ]. 822. 

817. ᾧ μὴ ἔξεστι, ξένων 
τινὰ δέχεσθαι αὐτόν, ν5]. 3580 
- 824 ἢ 6 οαν Ομ κοῖς σίϑίῃ 
ποις ἀἄδπ Αθουβ. ὃ» μὴ Π΄Ὁ χὰ ννἂμ- 
θη. Χϑηορὶ. Αρθ5. 1, 21] τοῖς 
διὰ γῆρας καταλειπομένοις 
αἰχμαλώτοις προφςέταττεν ἐπιμε- 
λεῖσϑαι αὐτῶν, ὡς μὴ διαφϑεί- 
ροιντο. --- ΘῈ οὔθ 236 Π᾿ ἃι556- 
ΒΡΡΟΟΙ Θη6 ΕἾΧΟΝ Κοππίθ πππ ἄδη 
1π 6) πϑοθη Βὔρρουη. ρβϑίίθη; ἀᾶ 
Οοα. πίον (823) ρ]βῖο ἂηῃ5 Εχὶ 
ἀθηκὶ (νρ}]. 455 ἢ), 50 ἀνἄοκι ον 
ἄθπ Βορτ, ἀὰδς πη, ἄδη ]|}6- 
Ποοκίθη ἃυ ΑΡΟ]]Οη5 (ἀ6] 16 155. νϑῖ- 
θαπηΐθη Μόραον, ἀυσγομ ἂι5 ΝΙ6- 
τη 8η ἃ "δὶ 510]} δι !Ὡ 6 ῃπηθη ἀγα, 
ἄσγοι ἀἰθ ΕΌ 16] μὴ ξένων μηδὲ 
ἀστῶν τις ἃυ5. ΚΕ]. Π. 24, 202. 
Ριπά. Ὁ]. 1, 89 δίδοι οἱ χάριν 

χαὶ ποτ᾽ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων. 
Ργιῃ. 4,18 ξεῖνος αἴτ᾽ ὧν ἀστός. 
50}}ι. ΕἸ. 915. ΤΡδοΙ. 181. (θ]η- 
ἀοΡ ΜΠ 16ἰχὶ ὃν μὴ ἕξ. ἔ. μηδ᾽ 
ἀστῶν τινὶ ....) 

819. ὠϑεῖν δέ, πᾶν]. χρή, 
ν8}. χὰ 241." -- χκαὶ τά δ΄. υπῇῆ 
ονοποίη. Ὠοοῖ Κη τά δὲ ἃποῖ 
ἃ15 νογ] πῆρε Απηκιηάϊραηρ 465. Ρ6- 
πᾶυθροη τάς δ᾽ ἀράς δΔηρβόβθΠθη 
νυνοράθη, ἃΪ5. ΟΡ ἀν Πίοι ον τάσδε 
ὃ ἐπαρώμενος πὶ ϑίππθ βϑιαθὶ 
μᾶϊι6. Νρ]. χὰ Αἱ. 1062. ΕἸ. 1864 ἴ. 
τοὺς ἐν μέσῳ λόγους Πολλαὶ 
κυχλοῦνται νύχτες ἡμέραι τ᾽ ἴσαι 
Αὲϊ ταῦτά σοι δείξουσι σαφῆ. 

890. Με]. τ44 Ὁ. 
822. Δπι ἀον διγαΐίο, 416 Ορά. ἃ15 

ΜοόΡάο 465 [μᾶ]ὸ5 ἰγΓο6, [ἄρ᾽ δ᾽ 
5. ΟΙΘΘΥ Πα πΐηχι, ΟΡ ἢἀ})}6 ἀἃ5 ἢ ι6- 
"ει ἀθὸς Ερββοβ)ρθπθη ΒΒ. ρθη. 
θαγᾶπ ΓΘ 6 ΨΊΘ461" οἷπα 40}- 
Ρ6Ιῖ6 Βγαρο, νθ 815: δ ίη 16 ἢ 
οἰνα πι}ν" δἰ πίδο χαχός, ]1η 
16} πἴοῆὺ νιθίθ ἢ " ἀπτοἢ 
ππᾷ ἀανρον οἴη [ΓΙ 617 

929 Εἰ Οφά., ἀθι" ποοῖ Κοίμθ Δ}- 
Ὠππρ νῸη 56 1η6} ΠουΚαμ τ Πᾶς, γη4}} 
510} ἃι15, 16 ΘΓ ἃι.5 ΤΊ ΘθΘη νον- 
Ῥναπηῦ πΙο  1ῃ δοῖηο νϑρπθιηΐο Ποὶ- 
γηὰῖ Κοιηηθη ἀὐχγῖθ. ἀπ πἰοῆ! ἀδ5 
ΘΟ ΘΟ ΚΠ. ΟνᾶκΚοὶ 7901 ἢ ἴῃ Εν- 
ΓΆΠΠαπρ ΘΠ 6 Ζὶ 56} 6 η. 

824. μοι μῆστι, μή μ᾽ ἐμβ. 
Ὠόρροὶιο διυσιοία" νοὴ ἐστι (ἔξε- 

ΠῈ 

816 

ὅ20 
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μ᾽ ἐμβατεύειν πατρίδος" ἢ γάμοις με δεῖ 
μητρὸς ζυγῆναι καὶ πατέρα καταχτανεῖν 

᾿Ὶ 

Πόλυβον, ὃς ἐξέφυσε χαξέϑρειμέ με. 
ἄρ᾽ οὐχ ἀπ᾽ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἂν 

᾿ ἌΡ δ... δ Ὡ ὦ -Ν ὥ , , Ι χρίνων ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἂν ὀρϑοίη λόγον; 
880 μὴ δῆτα, μὴ δῆτ᾽, ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέβας, 

᾿Ξ, ’ ς ’, 2 2 ΒῚ - 

ἐδοιμι ταύτην ἡμέραν" αλλ ἔχ βροτῶν 
,’ 27 ἤ ὌΝ , ἘΡ; - 

βαίην ἄφαντος πρόσϑεν, ἢ τοιὰνδ ιδεῖν 
-  ᾳ2 ᾿Ὶ - -Ὡ 2 ’ 

χηλὶδ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. 

ΧΟΡΟΣ. 
ς τῳ , 3 ἈΔΎΘι, Ὁ Ω ε Ψ δὲ ΡΥ 
ἡμῖν μὲν, ὠναξ, ταῦτ᾽ ὄχνῆρ " ἕως δ᾽ ἂν οὖν 

88ὅ πρὸς τοῦ παρόντος ἐχμάϑης, ἔχ᾽ ἐλπίδα. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

χαὶ μὴν τοσοῦτον ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος, 
τὸν ἄνδρα τὸν βοτῆρα προςμεῖναι μόνον. 

Ποῦ (ἀδμιν μοὶ 
ἀδη Εἶπα 55 [1ἢ 8 

μα τανῳ με: ἥη βΒροίζϑῃ (ζΖζι 808), 
χα 0. 400. ΑΙ. 1214. (ΔΠπά ον 
ἐπεῖναμμευ ἰδι 416 Τ,65δν μήτε 
τοὺς το μήτ᾽ ἐμβ. οἄον μῆστι 

597. 6" νοῦ Νϑιθρθη νου δο]ι- 
ρὲ Νουβ ἰδ πηθηνθ θην] οι, ἀδιη 
Θεά. ἀπουβομαϊἊ νιον αἰάὰ})α, Ρο- 
ἴγθοβ 86] βοὶπ φυτεύσας πατήρ 
(795), ποοϊαῖβ θοϑιππι, ΟΡ οΡ- 
ὑριυ0. δοπδι, Κὔππιθ ἄρον 64. τναπ- 
ἄονρᾶγο Βοῆδχιοη "61 ἄθὰὶ ἢδγον 
οἷα ὥννοι οὶ ορνναϊίθη. ἢ16 Εἰη- 
510ῃ{, [105 ΘΡΒΟΙΪ ρθη Ζὶι ΠΆΘΗ, 
Ἰοῖτοὺ Θοά. δ ἀὰ5 αἰ ΟΡ 6} ππά 
Δα" σῶηΖ ἴΔ]5ο 6. ὅρα ἢἰπ, πάθη 
πὰ πἰοῦ 50 56} ΨΟΙ ἀ1656Πὶ δ οΥ- 
ἀθ 465 ἱππὶ ξένος ἀνήρ, ἃ15 νον 
ἀὸν οι κοῖν π8ὸ Κονῖπιν ππὰ 
ἄἀον ΕΥ̓ ΓΠΠαπρ ἀθ5. ([ἄπρϑι ΟΡ ΓΠΠ6Π) 
Ονά ΚΟ. θαηρι. Εὴ 151 Ἃ16. ὈιΠΠοΡβὶΘ 
Ἰροῆϊθ, ἄα55 Οθα. Ζζιπὴ χννοίΐθη Μα]6 
ἄστγοῖν ἀὰ5 ΟΡ ΚΟ] τρτὸ ρονΡι νυνῖρὰ. 
Ἰ)οπη βΌΓΡΔΑἀ6 ἴῃ βϑίποι" ΚΟΥ ] 5 θα 
{πηρϑθπρ᾽ νυν ἀθ οΡ ἄγνός 56}}}16- 
Ῥθη δοίη. 

στι), νῖθ 8171. 
ἐμβατεύειν, 

7θον 

828 ἵ( 16 Βγαρο: νν ἀρ ἄο πιο μὶ 
Θ΄ 6 βοϊπο βάρ ρογδάθνγῖοῆ- 
ἴθ πὶ (ἀὰ5 Ἀθοί {Γ6 6 η}) "61 ἀϊ6- 
56) Μᾶππο (110), ΘΠ 6. 

ἀϊ6 56 νουδα ὑπ 1556 ΡΥ ΚΙἂν- 
ἰ6 [ἂν δομ!οΚκαπροη νοπ οἷ- 
ἤθη δ᾽ ἅτ 5 81 6 ἢ ἢ) ἅτ π -- 
50 Π6ο8ὺ ἀ16 ΠΘΗΘχΙοπθα. πϊν ἄθηὶ 
Ηδυφιροάδηκθη ἃ}, Ο6ά. 56] ἐχϑρο- 
δαίμων, 810. 

890. ΝΕ]. 828. Ρἢ}]. 1284. 
892. Μη Ππαὶ ἔδοι»., οἷπθ πὰ] 

ἃτι5 ΚοΙΒΊΚΘΡη τι. παρ] 465 πδομνν 6 5- 
θᾶ Ορίαυν γὴν Ρ ἀπ Ρ.. ΘρΡ ΘΙ Θὴ 
ἀαίαν 5ι6]Π].6ὴ ννὸ 805. ΡὨ1]. 961. 
Το. θὅ8, 80. βομπάϊζοεθ. ἄθη 0}"- 

ΒΟ ΑΙ ΙΘποῖ [πῆπ. η80}} πρό- 
σϑεν ἡ ᾿ (πρίν) πὶ ΝΥ ἀμβο ϑαῖΖθ 04. 
4, 668 Ζεὺς ὀλέσειε βίην, πρὶν ἧ- 
μῖν πῆμα φυτεῦσαι. 650}. ὅθρι. 
452 ἴ. χεραυνοῦ νιν βέλος ἐπισχέ- 
ϑοι, πρὶν ἐμὸν ἐςϑορεῖν δόμον. 

899. γῈΙ. θις: 1184. 
884. ὀκνηρά, νἱὸ φοβερά, δει- 

νά, ρΡϑίπΠ10}.. 
895. Ψρ]. 156 {᾿ 
891. Κρ]. 101 ἀπά ἄμον ἀϊ6 ἀῃ- 

Ῥοϑιίοη τὸν βοτῆρα 8060. 
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ΙΟΚΑΣΤΗ. 
’ Ἁ , 2 ς , 

χιεφασμένου δὲ τις ποϑ' ἡ προϑυμία; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἐγὼ διδάξω σ᾽" ἢν γὰρ εὑρεϑῇ λέγων 
σοὶ ταῦτ᾽, ἔγωγ᾽ ἂν ἐχττεφευγοίην σπτάϑος. 

ΙΟΚΑΣΤΊΗ. 

χιοῖον δέ μου τιερισσὸν ἤχουσας λόγον; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ:. 

λῃστὰς ἔφασχες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν 
ὥς νιν χαταχτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι 
λέξει τὸν αὐτὸν ἀριϑμόν, οὐχ ἐγὼ ᾿χτανον. 
οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος. 

᾿ ϑδ. ὋΝ Υ ΕἸ Δ 2 “ - 

εἰ δ᾽ ανδρ᾽ ἕν᾽ οἰόζωνον αὐδήσει, σαφῶς 
τοῦτ᾽ ἐστὶν ἤδη τούργον εἰς ἐμὲ δέπον. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

ἀλλ᾽ ὡς φανέν γε τοὐύπος ὧδ᾽ ἐπίστασο, 
2 μ7) 2 δ -- ’ 2 2 - ’ 

χοὺκ ἔστιν αὑτῷ τοῦτο γ᾽ ἐχβαλεῖν παλιν. 

8410 

840 

, Ν ΒΩ 2 2 ΑΝ , , 
πόλις γὰρ ἡχουσ΄, οὐχ ἐγὼ μόνη, ταδδε. 

Ψ [ων ,ὔ 

εἰ δ᾽ οὖν τι χἀχτρέποιτο τοῦ πρόσϑεν λόγου, 
οὔτοι “τοτ᾿, ὠναξ, τόν γε “αΐου φόνον 

828. τίς ποϑ᾽ ἡ προϑ.; ν» ἃ 
Γὰν οἰπὸ Ζυνοῦϑδίοιν δοίζοϑί 
ἄἀυ δυΐ 561π Εν δ] ΘΙ 6 ἢ 

841. περισσόν, ΜΒοάοα!ϊ- 
5 ὃ 1]. 

842. 8]. 7118. 16 Οοπϑιθποιίοη 
αν 224. 180. --- ὙΥυμάοΡθᾶγ [νῸὸ- 
ῃἶθ πῃ 6 {Ππνάγοιαηρ ἀθν νυ ἃ }- 
ηἶ556, γπη Θοά., ἀδν (σι 124) 
νοῦ οἰἴπ θη ΜΟΡΑΘΡ' βρυΡιομι, 76 χὶ 
4116 βοῖπρ Ποιίπαπρ δι 416 Βοϑιᾶ- 
ἀἰριιηρ; ἀ6Ρ ἴῃ ΤΊ ΘΟ Θη. φΘρ]Διθίθη 
Δ ΝΡ 28}}} 5θιζί. 

845. Μὶ τοῖς πολλοῖς 5ϊπ4 
ἀϊ6 νοῦ [οκᾶβδίθ. ο'ϑηδηῃίθῃη Μὸράθι 
βοιμοίηῖ, 16 η6 ν᾽ 6] 6 η; 65 1150} 
510}. ἴῃ αἷθ΄ Δ] βϑιηθῖηθ. δϑηΐθηζ Β6- 
χίθιαηρ ἃ ἀθη 5ρ6ο 6] ] θὰ. ἘΔ]], 
γ8]. σι 618. (Βγιιποκ5 εἷς γέ τις 
πολλοῖς νὔγάθο 16 [νοηΐθ βομᾶν- 
ἤθη, πάθῃ Θθά. ρᾷηζ ἃ] ρθη ἢ 

γτϑάοριθ. πᾷ 50 ᾿ἄϑδι. 510} ἃπ0}} 416 
ψυ]ρ. ἴαββθη, ἱπάρῃῃ οὗ πολλοί 
ἀϊ6  161284}} Ροάραυϊοί.) 

846. οἰόξωνος, οἰπΖοῖὶπον 
ΜΝ απ άἀου βῆ, ἄἃ 45 ζώγννυ- 
σϑαν σὰ πάθη ον: θν- 
Ρθδα5 Ηθρηιδιαηαοῖ. Ε]6ρ. ἔτλη πα- 
ρὰ κῦμα μονόζωστος χιϑαρίζων. 
ΝΑῈΡ]105 ΘΙ ΘΙ τη οἴποιη ΕΠ ΡΖοιι- 
56. ἀ16 ΒΊοι6 ἀον Αοιᾶθ δὴ Εἰ. 
ΗΕ]. 1128 μονόχωπος ἀνήρ. 

848... 81.950. ἘΡΕ. 259: ἍΠ 5: 
Ε]. 882. 

8502 ΠΠϊὉ Αϑπάονι ἄθ" ΗϊΡ δ} 
1]. 56 1η6 Αἰιδϑᾶρο, 50 ννὶν ἃ 

Θ᾽ ἀδάυγοι ἀἄσοον πἰομί ἀϊθ6 
Ενπιοράπηρ 465 [,.ἃ105, Ψ|]16 
65 Γοομὶ ψνᾶγρο (η80} ἄθῃ ρὸ- 
νν μη] 6 η. ΒΟρΡΡΠΘα ἀν ΜΘηϑοι θη 
νοῦ ἄδπι ἀψευδὲς στόμα 465 ὅοι- 
165),.᾽ὃ ἃ15 ΤΙΘΙ ΤΙ Ρ ΘΒ ΟΠΘἢ 6 ἢ 

: 

850 
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φανεῖ δικαίως ὀρϑόν, ὅν γε “οξίας 
διεῖττε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ ϑανεῖν. 

855 χαίτοι νιν οὐ χεῖνός γ᾽ ὃ δύστηνός ποτε 
’,, 3 2 2 3. ὧν , γ 

χατέχταν, ἀλλ᾽ αὐτὸς πάροιϑὲεν ὠλετο. 
τ 2 Ξῶνν τὴν ᾽ ἤχτς. ὮΝ »ἤ -β«. 3 Ν 

ὦστ᾽ οὐχὲ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῇδ ἐγὰ 
2 2 - βλέψαιμ᾽ ἂν οὕνεχ᾽, οὔτε τῇδ᾽ ἂν ὕστερον. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΎΥΣ. 
ων . 2 5} τὸ δὴ 2 ’ 

χαλῶς νομίζεις. ἀλλ᾽ ὅμως τὸν ξργατὴν 

800 “τέμιψον τινὰ στελοῦντα, μηδὲ τοῦτ᾽ ἀφῇς. 
ΤΟΚΑΣΤΉΗ. 

πέμψω ταχύνασ᾽" ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕς δόμους. 
2 Ν Ν ΌΝ , 9. ξ' 2 Ν , 

οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὐ σοὶ φίλον. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ αΣ: 

ΕΤ μοι ξυνείη φέροντι μοῖρα τὰν εὔσετττον ἁγνείαν λόγων 

οἴου τ θη. [οἰαβίθ θο]ιδιρίοι, 
δύο νοπη ἀϊθ Νοηπιηρ Θἰη6 5. οἷη- 
26 ]πθπ ΜΟΓγάοΓ5 δ ἀὰ5. Αοπίθιιθι' 
465 Θοά. ρᾶ556, ψοράθ ἄοοὶ ἀὰβ 
δυδαγάοκ!οιο Οτγάκοὶ (διεῖπε, σὰ 
410), Ἰμαϊοθ 501160 ἀυγο] 0 η65 
ΗΠαπά [ἉΠ|6η, [ρθη ραδίρα : ἀα 6 
ἀὔρίε Οοά. ἃἂηῃ Κοὶθ Ονᾶκοὶ 510} 
16 1" Κοῖροα. (Ὀῖ6 (οη]. σόν γε 
Δαΐου φόνον ᾿5ὶ [4]50}}.) 

85. 6]. 120 1 

851. οὔτε τῇ δ᾽ οὔτε τῇδε, 
11} θθΖο οἰ ποπάθαι (ἀθϑίαϑ. "6 616]- 
τοῖ, γ!]. 488. ΡΠ]. 2049η που τῇδ᾽ 
ἢ τῇδε τόπων. ΑΡρο]]. ἩΠοά. 1, 1281 
Οὐδέ τι τοῖον ἕπος μετεφώνεεν 
οὐδέ τι τοῖον. Μὶῖι βλέψαιμι 
ν8]. 0. Ο.. 280: πὶ ἄθι. (θάδη- 

"Κοὴ 1729 ἢ. 

859. χαλῶς νομ., δ8πη2 βδαϊ, 
θοὸν ἄοοσπ Θεά. 5πππΐ 
πἰοθῦ ἃ05 ΠοΡΖοηϑριπα Ζι, 80η- 
ἀθιὴ βοβποίάθὶ [οκαβίθβ ν ΘΙ [6 685 
Ηδάοδη Καὶζ ἃ} ἀπά νυ ἀηϑομ βοι]θι- 
πἷρο ΗφυθοιΠοαπρ 465 Πίγίθη. 

8602. Βερνϊπάσηρ, ἀ65 πέμψω 
ταχύνασα. να οὐ σοὶ φ.- 
χουτων ἃ πρᾶξαι ἐμὲ οὐ σοὶ φ. 

ἐστίν. ῬΙΗΙ. 1221 ἔπραξας ἔργον 
σιοῖον, ὧν οὐ σοὶ πρέπον ; 
ἀν οῖίο5 ϑδίαϑίμοι 868 -- 

910. δῖα παιάν! οῖο δοιθα ἀθν {Ππ6- 
θαπίβομοθη Βᾶγσοι, βορϑη ἀϊθ ὅε- 
τ] τη ἴπγ 65 Γ[Ροιπιθη (590 [{.} Πο6}.-- 
γνορθῃγίθη Κῦηΐρ5 (605 {᾿Ὁ 689 [{.), 
ἄδοθοη δογάϊθηδὶ τἀπὶ ἄθη ϑίδαι 
δον ἴθ ἀδηκθαν οὐνν πηι ρα 
819 ἴ(, πἰΐν ἀν ὅργδοιθ οἴθη Πι6ν-- 
αιιδζΖιαίμθίθη, θγοιῖοῦ. οἷη βου  15565 
ἨδΙΠ]ἀσηκοὶ ἄρον ἄθα πορρ!] ἤθη ἀὁ- 
58 η᾽ 8Δ115. ᾿ 
ιν. 1. Μδοι το ᾿ὁἢν πίοι ἃ 15 

ἀϊο ποι! ρθη σου Ἱτπθη 88 - 
ἰχυπροπ, ἀὐδ᾽' ον την 8 ν- 
ἐις νδ ρθε, ἀθονισοίθα! 

862 Γ( δίαι! ἀθ5 ἂἃπ μού ξυνξείη 
μοῖρα 510} Ἀπβο ἢ] οββοπάθη, ἄθη 
Βορν μοῖρα (50), 8817) ογβᾶη- 
χοπᾶθπ [πῆπῃ. φέρειν (ἄνα, 
νν ἢ 6 η) τ οἸ οι ἀὰ5 ῬαγΟ. ἂπ 
ξυνείη μοι ὙΝ 8, 815 γγ ΘΙοἤθιῃ ἀ6 1 
Ἰπῆη. Ζὶ ἀθηκοη 180. [πὶ Ῥαρίϊο. 
(ν8}. 916) Ἰορὶ (5 Βοννβϑίβοίῃ, 
915 ἀδῃϊη γοῖῃ 8616} ζι ΒΡ 6π, 
ἀἄλπον ἀπο τὰν εὖσ' ἁγνείαν. θ6τ" 
μον θτιοι, ἀϊο αδιΐον πιῦρϑη ἰπηὶ 

ἀα5 [005 νου] οῖμοπ, ἱπηπογ δ] 56]- 
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᾿ ; τ ᾿ 

ἔργων τε πάντων, ὧν νόμοι πρόχεινται 
ὑψίποδες, οὐρανίαν 
δι᾿ αἰϑέρα τεχνωϑέντες, ὧν Ὄλυμπος 

Ἀ ’, 2 ’ 

στατὴρ μόνος, οὐδέ νεν 

ϑνατὰ φύσις ἀνέρων 
27 2 Ἁ ’ ᾿ ’ ’ 

ἕτιχτεν, οὐδὲ μήποτε λάϑα χαταχοιμάση" 
μέγας ἐν τούτοις ϑεός, οὐδὲ γηράσκει. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 
ε ’ ,, 

ὑβρις φυτεῦξι τυραγγονγ" 
’ 

ματαν, 

η6 ΕΥΟιμιη ριον ὕμθθη φι Κὔπηθη. 
θθθηπ ἀἰ6 ἀπδάθ ἀθὺ (ἀδίίον βἰθθὶ 
ἄθιη δΜίθηβοιθπ ἅποῖ ἀἄᾶζι Κυαίι: 
Χοποριᾶπεβ ΕἸΘρ. 1, 16 εὐξάμενοι 
τὰ δίκαια ὀόνασϑαι πρήσσειν. Ιοη 
Ομἴα5 ΕἸος. 2, 11 δίδου --- τὰ δὲ- 
καία φρονεῖν. Χοπορὶι. Απᾶ}. ὅ, 
0, 28 ἐγὼ ϑύομαι, ὅπως. ταῦτα 
τυγχάνω καὶ λέγων χαὶ νοῶν χαὶ 
πράττων, ὅποῖα χτλ. 

804. λόγων ἔργων τε, 
γγογίθη απὰ νϑυκθϑη, 
517. 889. 

80θ0ῦ. πρόχεινται, ν8]. Απὶ. 
411. 

800 16 ἰδ αἰϊθυπάθη ρου ]1- 
οθη ϑαίΐζιπροη, ἀἰ6 ἄθιι ΜΘ ΒΟ θη 
ΔΠΟΘΡΟΤ πη. (ἀθϑοιΖα (ον ΒΟΙΙΡΊοα 
πὰ δι006 (ἄγραφοι νόμοι, ὃ χοι- 
νὸς πάντων ἀνθρώπων νόμος, ὃ 
τῆς φύσεως γόμος, βορβοπῦθον ἄθη 
γεγραμμένοι --- ϑέσει -- νόμοι οἷπ- 
Ζϑίποῦ διίδαίθη, 485 ϑεοὺς σέβεσϑαι, 
γονεῖς ϑερατπιεύειν, πρεσβυτέρους 
αἰδεῖσϑαι τι. 5. νν.) ννογάθῃ ρ6150- 
πΙΠοῖρΡι. 516 ναπάθὶη πο ἢ ἀθον 
ον νάθ, νυ} βου Π]ΙΘΠθη ΡΒΡΓ ΠΡ} 
ἀπὰ ἀπ ογνὶ. νη ΠΙΘΠ5 ΟΠ] ΟἸΙθηὶ 
γι, ννὶο ἀϊθ Αἰ Π. 19, 92 οὐκ 
ἐπ’ οὔδει πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα ἥ 
γε κατ᾿ ἀνδρῶν κράατα βαΐνει. 
Ψρ]. Απι. 450 [ἢ ΑἹ. 1595. ἔπηρο- 
ἀοκ|65. 404 [. ᾿“λλὰ τὸ μὲν πάντων 
γόμιμον διά τ᾽ εὐρυμέδοντος 4:- 
ϑέοος ἡνεχέως τέταται διά τ᾽ ἀ- 
πλέτου αὐγῆς. 

ΠῚ 
γῈ]. 

8071. Ὄλυμπος, ἅπο]ν Αη!. θ08. 
0». Ὁ 1054 ἢ. δῖ0Ζ ἀὸν ἀοιίον. 

812. μέγας ϑεός, πιριθη αἱ- 
υἱπέπι, ν8]. 21. --- οὐ δὲ ἩΡΠ Ἢ 
Αηϊ. 898. 

ἈΠ ΒΕ Δ 16 ὕβρις, ἴον 
ἀὀρθηβαι 46} σωφροσύνη υ. εὖ- 
σεπτος ἁγνεία, ἰδ ἃ ππὶἃ 551}- 
66 ΤΡ Ρμ θαπηΡ ἄρον ἀϊ6 
εννίροη διιοπροβθίζο (δύς- 
ποτμος γλιδή 888) δι ἄγχι τὶ 
ἀον Ζοιῦ ἴῃ οἰ ποη {16 ἴση Α}- 
Βύαπ ἃ. ν͵ὸ 516 νϑΡα τ Ρ δ᾽. 16} 
111 πὸ δι Π ῦλ οπ, ποῖ ππ- 
[6 Γ. ἀο5. ἀαοἰἰίο5 ΟΡῆμυϊ ζΖχὰ 
5.6 116 πη. - 6 ΒΟ] αϑϑροάδηκο 
ΘΡΪηπ6.}, Δ 0 ἢ ἄπϑϑορθη ΚΙδηρΟ 
8ἃη ἄθη ἀδν διγΡορ 6. 

8719. ἘΠ ΙΒ. ἢ πε 6 Ζ6 51 
ἄἀθπ ον Ι Π οσρη, ἔρον πα [6 
ΜΙβϑδομίπηρ οὺ ΠΟΙ Προ ϑαϊζΖαη- 
δθπ 560 ΠαΠιν ἀδπ τύραννος, ΠΙΟΡ 
'μ ϑρᾶϊον ὕβθορυνιθθθηάθη, 50} 1π|- 
ὮΝ δίηπο ἄἀθη ψἱΠΠΚΡΙ 16 ἢ 
πᾶπάρθιπάοπ ππᾶ βοΐπϑη δλ- 
βος (980 Ὁ} τὴ 55 τ Δ 6 6 - 
ἀδπ. [δὲ ἀθὺ ΟἸγιηροβ. γαϊον (ὁ Ρ 
δι Θηροϑοίζθ, 80 ἰδὲ ΚΡ ΟΠ 65 
γα τοι ἀα5 Κιπὰ ἄδν ὕβρις, ἀΔ}16 1" 
ἀἴθβοῖθο Μοίαριοῦ φυτ εὖ ει.--- ΠῸΡ 
1Ομ ΟΡ ὙΠ ουβρΡΙομ , 16. ΑΘ56}}. 
Αδ. 195 ἢν, ἀθν νοϊΚϑιιϑϑίσθη ἀπ- 
5:6, ἄθν ὄλβος ἂπ 510]) ΟΡ Ζθιιβθ 
χόρος, ὕβρις, ἄτη (εὐδαιμονία 
ὑπερηφανίας ποιεῖ Βἴοθᾶθιιβ 22, 
91), Ἐπ. ἡ γὰρ τυραννὶς ἀδικίας 

80ῦ 

810 

ὕβρις, εἰ πολλῶν ὑπερπλησϑῇ 813 
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3 ’ 32 ὄν Ὁ 

ἀχρότατον εἰςαναβᾶὰσ 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

815 ἃ μὴ ᾽πίχαιρα μηδὲ συμφέροντα, 

3 2, 9 αἶπος ἀπότομον ὥρουσεν εἰς ἀνάγχαν, 
Ψὔ 2 2 Ν 2 

ἔνϑ' οὐ ποὸδὲ χρησίμῳ 
χρῆται. τὸ χαλῶς δ᾽ ἔχον 

880 πόλει πάλαισμα μήποτε λῦσαι ϑεὸν αἰτοῦμαι. 
᾿ 5 , Ν ῇ δὲ 

ϑεὸν οὐ λήξω ποτὲ προστάταν (ἰσχων. 
Στροφὴ β΄. 

μήτηρ ἔφυ. ΝΜ ΕΙπι ἢν "8 0} τὴν 
ΜΙΒΘΡσαὰ οἾ, ἀθν τυραννίς ἄθη 
ΜΘπβο θη. Ζῖμ 50} θη τύραν- 
γος. θη Θοά. χὰ [16 06, ἀθν οἵϊ 
τύραννος ἴῃ βαΐϊθη ϑίπηθ Πεδβϑί, 
νᾶ! ἀον ΟΠῸν δθναθ 1656 η Αἰι5- 
ἀν οΚ Σ ΠΕ] ΘΙ Π 61] τύραννος 1Π} δ΄'πη6 
ἀν ὑβρίζουσα [οΚαδῖδ δὲ Θ᾽ 1014. 
814 1{. ΒΤ Θν  βίηη, 50} 1] ὰ δΡ' ἄθη 

5 βίη ΟἹΡ [6] βϑῖπον Ὑ ΡΚΟΙΡΕΠΟΙς 
απ Ὑ ΘΡἀΘΡΌ ΠΟΒ ΚΟΙΙ ουϑῦ  θθη, δι νι 
νη κΚοπάθη ΕἾ 5565 ἴθ πη ΘΠ ῃηΡ0ἃ- 
γη Αριυππά. -- ΝδΟμάγιοκϑνο !!} 
ρα ὕβρεις (ἀ.". ἔπειτα δέ) ννἱο- 
ἀΘΡ 0}, πὶ ἀθη 5: οι θΡη {Ππ| ΡΠ 
Ζὰ "6 Ζϑίομποη. )ὰ5 ΒΒ νοὰὶ δί6ι- 
ϑ6η τὑπα ΒΆΠ]Θη ΘΗ ΒΡΓΊΟΝ. ἄθη νοη 
ὅπη ΠΟΘΙ Δηθ]μάθη, ἢἰ6 νυν δηκθη- 
ἄθῃ σον πο θη δαϊσαηρθη 800 Π΄. --- 
εἰ -- ὑπερπλ., νβΒ]. 198, ογίη- 
ΠΟΡῚ ἃπ χόρος. --- μάταν, ν8}.891. 

810. ὨΪ6ὸ πολλὰ ἃ μὴ ᾽πίκαι- 
ρα (ἄδπι Ἀ Θομῖὺ τ ἀτροτὰ μη- 
δὲ συμφ. (ἢ 61] 5 αι) ἀδαϊθη δῖ 
111 [. σαυνῦοκ. 

8101. Ὠϊ6 Πιὔοκο νον -2 ὦ ἀπό- 
τομον πᾶ) 6. 1} τὰν σπᾶν ἀπο ἢ 
αἶπος δυβροία!}], ἀὰ εἐςαναβ. 
οἴπθπ Ἰοοδ]οη Αοοι5. [ογάθρι. 816 
ἀπότομος (ιν. ΑἸο. 118 ἀπό- 
τομος μόρος, νΕ]. ΑΙο. 1008) ἀν 
ἴδ᾽ αἴθ ἄθπ ΕΘΝ ]οι" 8πὶ Εἰς [ΟΡ 
ΘΡ[βϑθπᾶθ ἀπρη ΘΙ θα ο ἄτη, 5. 
ΑΘ 50}. Βα. 840 ΗΠ, ΑΘΒΠ]ΠΙΟ 65 Βα 
Δηϊ. 859 Προβᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον 
ϑράσους “Ὑψηλὸν εἰς Δίκας βά- 
ρον Προςέπεσες, ὦ τέκνον, πά- 
λιν. Ὅδν Θιολτον. ἀθαϊοι (εἶδ δυΐ 

5 ’ 6 , Ν ὌΝ ἰ , 

888 δὲ δὲ τις ὑπέροπτα χερσὶν ἢ λόγῳ πορεύξται, 

ἀϊθ ἀϊθ Ιοκᾶαϑίθ Ζϑυβοϊ ΓΘ Ρμἀ6 
δι ἃ 6 ΠΙΠ 5. 

818. 16 [νόοηϊὸ ὕβοιν" ἀὰ5 νοὺ- 
ΘΘΡΠΟΠ 6. Βϑηάθμθη. ἀθι" οοϑυϊ Ζίθη 
ὑβρισεαΐ, ἀν ἄτη σὰὰ ΘηΙΡΙΠΠΘΗ, 
ῬΡΤΕ: ἐθβιθι ρου ἀπ} οὐ ποδὲ χρ η- 

μῳ χρῆται; νΒ]. Ζὰ 811. Αἱ. 
δ0ύ. ἜΠ. 142. θεν ληδαρμφις ΒΡ ΙΓ 
Δ οἴη ΟΧγμΝΟΙῸΗ, νῖο δῶρον ἄδω- 
ρον, χάρις ἄχαρις. 

8719. θὸὼν (ἀδθάδηκο ἃῃ 
ϑραηα, ἴῃ ννϑ] θη [οΚαβιθ δι ρΡΖθὴ 
γνοράθ, δυϊηηοῦὶ ἄθη (μον Ὧῃ. ἰδ" 
πᾶ 65 ὙδΡ ἁ][η155- σὰ Θοά. (519), 
νν 6518} ΟΡ ἀἴ6 ἀοιμῃοῖν. δῖοι, ἀὰϑ 
ἄθι δίδαϊθ μ6 ]58 6 πάλαισμ ἽΣ 
αἴθ Βοίγθιπηρ νοὴ ἀθὺ ϑρ]ηχ, ἡἶμι- 
161 ΖᾺ μαι οὶ Υ8]. 5606 ἔ, 694. 

881. 1656 ΦρήρεοαΣ θ1]6ὺ οἰηθη 
γαηάθη Ομ 55, ἀἃ 516 δι ἄθη 
Αμἰαπρ απ 445 ἔπάθ ἀδν ϑίθορ ἢ 
ΖΌΡ ΟΚνν ΘΙδι, απ νϑΡ 16 }} ΖΡ] Ιοὴ 
ἄδθη [6 υρᾶηρ Ζὰ ἄθι Οορθηβᾶ!χα 
ἀε5 ἄδικος. Απὸν να ϑεὸν --- 
ϑεόν 818. 14 ὕβρις -- ὕβρις ἴῃ 
(οαἀδομιηῖπβ. σαρίοῖ. 

διν. 3. νλδπηῆ ἅἃνον ΕἶπδΡ 
510} νου ρ ΟῚ Ὁ δὲ ἄθη μ6111- 
θη δαϊζυηῃβοη, 50 ἰγοῖξο 
ἱμπ ἴη58]: νιρα 5010} σοἱἷτ- 
10ο5605 ΒορΙππ θη ΡΘΘΙΡ᾿, 850 
οι νη άοι ἀϊο αν 
ἄθη αδύθογη. - ὅδὸ. θΠά6ι ἀϊθ 
γορνν μβοιαηρ 461" ἀσέβεια ἄθδη (6- 
ϑοηϑαὶζ ζὰ ἄθιη (ἀοροὶ ἴῃ δι». 1. 
Τιαυΐθη ἀϊθ ὙΥΌΓΓΘ. ἀιι0}} ΔΠΡ ΘΠ Θΐῃ, 
516. ΒΟ] θη. ἄοοϊ! 816 ἀν Ἰοκαϑίθ. 

889. ὑπέροπτα πορ. (Δὶ. 

ἄἀθη Δ}- 
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Δίκας ἀφόβητος, οὐδὲ δαιμόνων ἕδη σέβων, 
καχά νιν ἕλοιτο’ μοῖρα, 
δυςττότμου χάριν χλιδᾶς, 
εἰ μὴ τὸ χέρδος χερδανεῖ δικαίως 

Ν - ΒῚ , ἜΤ τς 

χαὶ τῶν ἀσέπτων ἔἕρξεται, 
ΌΧ - 3 ’ ᾿ [οἱ ,ὔ 

ἢ τῶν ἀϑίχτων ἕξεται ματάζων. 

τίς ὅτι ποτ᾽ ἐν τοῖςδ᾽ ἀνὴρ ϑυμῶν βέλη 
ἢ - 2 ’ὔ 

δύξεται ινυχᾶς ἀμύνειν; 
5 Ν « ’ ,ὔ , , - ’ 

δὶ γὰρ αἱ τοιαίδε πράξεις τίμιαι, τί δεῖ μὲ χορεύειν; 

191 ἀτάρβητα δρμᾶται), ἔτΘν]ο 
Το  οη5ρἴαἀθ νν ἂπάε 1] πη, ΚΙπρὶ 
Ὧἂη αἴθ 800. 810 δΟ ποθ Β1:- 
ἀοΡ δη. -- γερσὶν ἢ λόγῳ, νῖο 
804: νρ]. Αθδβοῖ, ϑ'ιρρ!. 502 χλά- 
ὅους λείπω, χειρὶ χαὶ λόγοις σέ- 
ϑεν. Ἐπιν. Ῥηοθη. 922 γερσὶ χαὶ 
λόγοισι. 6465 ρᾶβϑ8ῖ σοπᾶὰ δῖ 
Ιοκαβίθ, νβ]. 7119. τῦ8 [{ 

881. χακά νεν ἕλ. μοῖρα 
(8604), ἀἃ5 Μοάϊιμη, νν 61} 6" ἀ6 1 χ. 
μοῖρα νὸν ΒΘΟΠβυνορθη νου ]16 
15. 

888. δύςποτμος χλιδή, ἀνό- 
σιος τρυφὴ καὶ ὑπερηφανία, ὌΟ 
ἄνολβος, χαχοδαίμων, δύστηνος 
ἅΒΉΠ1ΟΙ, νϑ]. ΑἹ. 1156. -- χλιϑή, 
υνἱο Ἐν. 619 οἶχος ὠλβίσϑη ποτ᾽ 
ὁγχωϑεὶς χλιδῇ. 

889. 6} [η}18}} 665 γοΡ ἀο 5 265 
εἰ -- πορεύετ αν ννἱνᾺ ΠΟΟΙΠΔ]5 
0 ΓΘ πο μμθ ἢ ἀπ ΒΡΘΟΙΘΙ161" ἀιβρο- 
δῖμρε ἄυγοῖ εὖ μὴ -- κερδανεῖ. 
5. 108. 995 ΧΑ; 8541..109. 1]. 
512. θυγοὶ ἀὰδ οὐδ ΟΠ6 4 ἀ65 
φυνοῖτοι Ὑου ορβαΐζοβ. (εἰ μὴ χερ- 
δανεῖ χαὶ μὴ ἔρξ.) “νά 88 4 ἐ- 
κας ἀφ. (ἄδϊιον διυκ α ίω ς) ννοἶϊον 
ἁυβροία νι; ἄυλον ἢ εἰ τῶν ἀϑ. 
ἕξεται ἀαροβθη 880 οὐδὲ --- σέβων. 
-- τὸ κέρδος χερό. διχ., “δ 
Τ,αῖὸ5 πὰ ΙοΚαβίθ ᾿ρο ΝΌΡΙΠ61] 
ἄσσον πηγθο 65 Παηά 6] η π8Ο0]}Ρ1πη- 
δθη, ν8}]. 111 1, ὙΥγ1Ὲ 819. [ἅ}0 ἀθν 
Ομον ἀθν ὙοΟΙΚβιμο Ὰ] ἃ}, χερθδαί- 
νειν καὶ δίκαια κἄδικα. γεὶ. ϑ00}. 
Εν. ὅ8, 8 τὸ χέρδος ἡδύ, κιὼν ἀπὸ 

ψευδῶν ἴη. ΕΠ. 61. ΡΙΗ. 
ἜΝ 1020. 

900. ἀσέπτων, νῈ]. 504. 
891. ἕξεται, ἅψεται ὧν οὐχρὴ 

ἔχεσϑαι. Ζὰ ματάζξων ν58]. 814. 
802 ἔ. θὲ (ον, ἀῦὸΡ ἀ16 Εροι- 
μοὶ Ὁ 561 Π61 ΑΘ αΒ5ΡαηΡΘη )}6- 
τρο θα, τϑο οι ΡΠ ρὺ 510} ἀαγο ἄθη 
ἀδάδηκοη: ΘΙ ον Μ θη 56} 
ΠῸΡ νιρὰ ΓΘΓΠΘΙ ποῖ ) 6ὶ 
50] 6 θη ν ΘΤ ἢ ἃ] πη1556π (Δηϊ. 
89 εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις) 5΄ Οἢ Τὶ ἢ ἢ- 
6 π Κκῦπηθη.. ἀὸδ ΖΦ ᾽ 68 
ΡΙ611.6. ον Ζὰ πα] θη  ν θἡ 
5ΘΙΠΘΙ δ661672 Εἰ ννδηάφι!ε ἄἀθὴ 
ἋΟἸΟΡ ἂμ, ἴῃ 5616} ἱροιη θη ΕἸ ΓΘ} 
ἀ16 ᾿δηριηα!} ἀθν (ἀὐίίον δὰ ἰὰ- 
ἄἀ6]η, ννϑπη 816 ἀϊ6 νου ϊθηΐο δι ραΐο 
Βἰο μῦν οἰπιροίθη. ἰᾶβ8θη. ϑυμῶν 
βέλη, ἀϊὸ βόβθῃ ἀϊθ ΕἾΘ] 881 
Δ 5 ΘΒΡΡΟΟΙΘΩΘ ορνν ἰπβο μη, ιν 
πᾶ ΒΔ ΡῚ; ἀφεῖναι ἀράς, Απΐ. 1080 
ἀφῆχα ᾿ϑυμῷ καρδίας τοξεύματα. 
Ὀΐ6 ΗλΗάβοΗΡΙ. ϑυμῷ, νον 10}, 
ἀὰ βέλη ψυχᾶς ποι  πνθ ἢ] νορραη- 
ἄθη ννοθάθη Κᾶπη, ϑυμῶν β6βοιζί 

105, Ζιι 

ΒΡῈ: ον ΡΙυν. δαὶ πἰθηβῖνο Βε- 
ἀδαϊαηο, ΠΟΘΙ ζοΓη, Ψ]0 μή- 
γιες, ϑάνατοι, δεῖπνα α. ἃ. --- εὖ- 
ξεται Μιυϑργᾶνο 5ιδι! 465 ΓΡΙΠπι- 
ΠΟ} νυ Ἰδἀθυ μοι ἔρξεταιυ: 680". 
ΔΡ. 1914 τίς ἂν εὔξαιτο βροτὸς 
ὧν ἀσινεῖ δαίμονι φῦναι, τάδ᾽ 
ἀχούων; 

805. αἱ τοιαίδε, ν͵ἱἷο 892 ἐν 
τοῖςδε, 901 τάδε πυνοκηα! μα πάθ 
Ηϊπάθαξαηρ δῇ 485, νᾶ 61" ἰδάο]μ. 

890. χορ., 415 ΤΊΘΙ] ἀθν δϑι- 

8δῦ 

890 

890 
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᾿Αντιστροφὴ β΄. 
) Β. Χ »ἤ 3 - εὐ ας. » , 

οὐχ ἔτι τὸν ἀϑιχτον εἰμι γᾶς ἐπ΄ ὀμφαλὸν σέβων, 

2 Ν ’ , 

δὶ μὴ ταὃδὲ χειρόδειχτα 
γᾶσιν ἁρμόσει βροτοῖς. 

900 οὐδ᾽ ἐς τὸν ᾿Αβαῖσι ναόν, οὐδὲ τὰν ᾿Ολυμσιίαν, 

Ψ ᾿] ΕῚ ’ὔ Β »»ἤ 2 3 ,’ὔ 

ἀλλ᾽, ὦ χρατύνων, εἴττερ ὁρϑ᾽ ἀχούεις, 

ἴθι ἀἄθΡ (ἀδιίοῦ, νῖθ ἀθΡ. ἀἴ65 
1164. 5ιπροπάθ ππα ἄδζΖιι ἰἃπζοηᾶθ 
Ομιον κι Εμθη ἀ65 ΠΙΟΠγ 505 χο- 
ρθεύει. 

Απιϊδὶν. 2. γιά πἱο]ὶ 418 
ΜΑΡΠΘ 465 ΒΟΊΒΡΙΘΙ [ἂν 4 6- 
ἀδνιᾶπη Καιπά, 4ἃ55 [0Κᾶ- 
δϑῖ05 ΕΓΟΥΟΙ] δὴ ρον] ΟΠ 6 η 
Ογάκοὶη ποῖ πἀηροδίτγαῖίι 
ὈΙ]ΘΙθυ, 50 ννορ ἀἄθ ΤῸ σὰ ἀ6η 
Ογαϊκοϊϑιδιϊθη πίον ΘΓ 
να] ΓΔηγίθπ: πῦροζοιβ ἄδη 
Εγονοὶ αϊπάθη, ἄθηπ βδοηϑὶ 
Βοι νηοῦ ἀ16 στο ον αδι- 
16}. -ο 6 Ομον αἰπὺ πο, 455 
56 ῖη πο ρ65 θγάηρθη δ ΕΡ Πα πΡ 
ἀθ5. αἰΐθπ γᾶ ΚΟΙ5. βϑίπθη Κῦηϊρ 
1η5 {165ι6 Β]οπὰ δυὔγζθη 5016. 

807 ἢ( Τὰ" ποηπὶ ἀγροὶ νοη ΤΊ 6!) 6 π 
νἰθ! θοϑιοθ δαιμόνων ἕδη (886, 
νγοΡαΓ ἀπ} 898 σέβων πυρῦοκ- 
ννοῖδὶ, νῖο 891 ἄϑιχτον αυΐῇ 891, 
ΘΙ ΠΡ [6 π4, ἀ855 ᾿πΘη 50} 16}16 [16- 
θΟΥΡ 6 ἄθι ΠΘΙΠροπ. πἰο} 5. νοη 

ποθ πη ΚῦππηθΘη), 
ΖΜΜΟΙ 65 Αρο]]ὸοη. (νορᾶη Ὠ6]Ρ}Ν, 
ὙΌΠΟΡ [,α105᾽ ΘΡΨΌΟΪ ΘΟΚΟΙΠΠΊΘΗ 
νγ8}), οἷηθ ἀθ5. θυ, 461: μοϊάθη 
ΟγακοΙροςον (Ζιι 151), νν 6 1} 65. 510} 
πὴ ΡΠ πρ ἀθ5. Ογάκοὶς Ππᾶπά 61}. 
ΔΘ ἀὰοῖ 904 Απναίπρ 465 Ζ 65 
πη 909 συν ἅμππιηρ ἀθ5. Αρο]]οη. 
Ιῃ ἀπμμ] 10] 6 πὶ Πππναθι βαρίο' Οάγ5- 
5615. θ6] Θ0ρ]". Ὀϑυσσεῖ ̓ἄχκανϑο- 
πλῆγι: Νῦν δ᾽ οὔτε μ᾽ ἐχ Δωδῶ- 
γος οὔτε Πυϑιχῶν Γῆρύς τις ἂν 
πείσειεν .....- 

898. γᾶς ὀμφαλόν, νβ].480. 
ΝόΡθθι ἄθπὶ ΟρΓΟΡ οἀθ ἴα Τ προ] 
Ζι ὨοΙρΙΝ 1ὰρ᾽ οἴη ᾿νοῖββον ϑίθίη ἱπ 
οι ΒΌΛΙ οἷπθ5. ΔΡροϑυπηρ θη Κο- 
8.615, ἄθῃ. ἀϊο ΠοΙρμῖον [ν θη ΜΙ1- 

[ο]ραπκι ἀον Εράθ ἀπβαϊιθη; 650}. 
Βυμ. 00 πὰ ἀμάθρο ὨΙο ει" "- 
ΖΘ πθὴ ἀἀΠ 16} θοΙρι οἵ ἀάγηδε!, 
Βα. Ιοη 222 ἀρ᾽ ὄντως μέσον 
ὀμφαλὸν γᾶς Φοίβου κατέχει δό- 

μος; 
809. ΑΡᾶἃ ἴῃ [π46 ῬΠοΚκίς, "6- 

γάϊμ! ἄυλον ἄθη θρ6] ππὰ ἀδἃ5 
ΟΥΆΚΟΙ] 45 Αρό]]οι ᾿Ἵβαῖος, ἀὰ5 
Γ ἄπο 415 488 Δ 6]ρ 56}}6 Βα: 
Ηδροά. 8, 838 ἐν Ἄβαις ἣν ἱερὸν 
᾿Απόλλωνος πλουσίον, ϑησαυροῖσἑ 
τε χαὶ ἀναϑήμασι πολλοῖσι κατε- 
σχευασμένον " ἡν δὲ καὶ τότε καὶ 
νῦν ἐστὶ χρηστήριον αὐτόϑι. -- 
τὸν Ἅβ. ναόν, νΥὶθ Ανῖδι, Πγ8. 
1299 τὸν ᾿᾿μύκλαις σιόν (ϑεόν). 
ΤΓαΟΝ. 179: 

900. [πὶ ΟἸγπιρὶᾶ νὰ οἷπ 1 81065 
ΟνάκΚΟΙ] ἀθ5 Ζθιβ, νυ ίομ 65. νοὸη ἄθιι 
ῬΥΙΘΘ ΓΘ ΒΟ] οι! ἀ6ι [ἀπιϊάθη γοι"- 
νυ οὶ ἃι5 ἄθπὶ ὙοΡ ΓΘ πηθη (6 
ΟΡΓῸΡ ννοίβδβαριθ, Ρὶπά. 0]. 8, ὃ 
ἵνα μάντιες ᾿ἄνδρες ἐμπύροις τε- 
χμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς 
ἀργικεραύνου. « 

9001. τάδε (ν6]. 568), σὰ 8958. 
902. ἁρμόσει ἱπ|ΓᾶΠ5., ΜΘ 

Απι. 1903. ΕἸ]. 1293, νομὴ ἄϊ65 
ΒΙΟΝ᾽ ἃ15 οἴη ΕἸ ΠΡΟ ΡΖΟΙΡ [ἂν 
ρον πη 510} (ἄδθμη αἃ]ίθη 
ϑρΓΡΌΘΒ6) Γὰ σ᾽ 6, ταἱν ᾿ππὶ ἀβρογοίη- 
δ. Ππηη6η, ἱππ ᾿οϑίδι ρθη νυν ὶτά. 

909 ψοΐοτη ἀὰ γϑομῖ ρ6- 
πᾶπηΐ ψνιρϑὶ ΑἸ ΒΘΥΓΒΟΙΘΓΡ, 
ν9}]. 0. (ὕὄ. 1085 ϑεῶν παντάρχας. 
Ῥνδοι. 214. ΕἸ. 114. ϑιαι πάντα 
Θνναῦίοὶ ᾿ᾶη πάντων ὑπᾶᾷ ἀϊΐδ5 

5.61: ἨΘΙΙμΔ πη ΠΟΙ, ἱπάθιη δ Ζεῦ 
ἃ15 6]ο556. βίγϑίοιι. ΑἸ]οῖη ἀνάσσειν 
ἴοἸ δὶ ἀν διγαοίαν νοι χρατεῖν, κα- 
τέχειν. ψοζὰ πϑιμθπ.} 10} ἀὰ5 δἃἀ6- 
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Ζεῦ, πάντ᾽ ἀνάσσων, μὴ λάϑοι 
σὲ τάν τε σὰν ἀϑάνατον αἰὲν ἀρχᾶν. 
φϑίνοντα γν Πυϑόχρηστα “Ταἴου 
ϑέσφατ᾽ ἐξαιροῦσιν ἤϑῃ, 
χοὐδαμοῦ τιμαῖς ᾿Απόλλων ἐμφανής" ἔρρει δὲ τὰ ϑεῖα. 

ΤΟΚΑΣΤΊΉΗ. 

Χώρας ἄνακτες, δόξα μοι παρεστάϑη 
γαοὺς ἱχέσϑαι δαιμόνων, τάδ᾽ ἐν χεροῖν 
στέφη λαβούσῃ χἀπιϑυμιάματα. 
δ - Ἁ Ψὔ Ν ᾿ , 2 

ὑψοῦ γὰρ αἱρει ϑυμὸν Οιδίπους ἀγαν 
,ὔ -ὥ 

λύπαισι παντοίαισιν" οὐδ᾽ ὅποιϊ ἀνὴρ 
3 - 

ἕγγους τὰ χαινὰ τοῖς πάλαι τεχμαίρεται, 
ἊΨ 2 2 -ω , ΒῚ ᾿ὰ ’ὔ 

αλλ᾽ ἔστι τοῦ λέγοντος, εἰ φόβους λέγοι. 
ν...} ΡῚ κὼ δ. 9 γ2 ων 2 ,ὔ - 
οὐ οὖν παραινοῦσ οὐδὲν ἕξ στιλέον ποιῶ, 

3 υ} ΕῚ 
πρὸς σ᾽, ὦ “Ἄὐχει 'Ἥπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ, 
ἱχέτις ἀφῖγμαι τοῖςδε σὺν χατεύγμασιν, 

γΘΡθ 16 116 πάντα εἰμ], ἃ. ᾿ι. πά- 
σας ἀναξίας ἀνόύσσων. 

904. αν. Μοά. 992 Ζεῦ, μὴ 
λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος χαχῶν. 
ϑαὈθ] θοῦ Θπίννθάον τάδε 901, οὐθν 
ἀθν δπ26 [ὉΪΘοοπάο δα φϑίνοντα 
γὰρ Υ υδἰμδονν λάϑῃ.) 

900. Ηϊπϊοι γάρ ἰαῖνα ἴον Πυ- 
ϑόχρηστα (Πυϑόχραντα) οἷηρθ- 
δϑίχί, ννἱθ ρυ μίβοιιθ ΟἸΆΚΘΙ ον Πυ- 
ϑόχρηστοι νόμοι, Πυϑόχρηστα ϑε- 
σπίσματα ἢ ΘΊ556η. φϑίνοντ α 
ἰδ αἷβ νυν θρο5 ΡνυδαῖκΚαὶ πῖ} ἔξα ι- 
ροῦσιν (ἐκφαυλίζουσιν, ἀφανί- 
ζουσιν) πιὶΐ Βοζιρ δι [Ιοκᾶϑι6 Ζὰ 
γΟΡθΙ πάρη, 415 νϑυκΙππηβ θη, 
50 υννπἀοπάθ, ἀπο ν[Ὰ}}{6. 

909. Υρ]. 919. 912. 
911. χώρας ἄν., νΒ]}. Αηϊ. 988. 

0. ἃ. 180. 891. [ιοΙομ δι ππαὶρ πηὰ 
δον τῷ ΒΡΓΙΟΝ; Ιοκ. δόξα μοι 

ρεστάϑη, "νἱὰ διυῖ θη 
Ἐ ἐπ [41] σοταῖπθπ, ὑπ ναοὺς 
δαιμ. (886 δαιμόνων ἕδη οὐ σέ- 
βων), 5ιαι ἀθρθη 5816 516} βρη ρι, 
ἄθη ον ἀπ ιι5Ρ1 ΘΟ] θη, ἄθδδθη ΒΠά 
Βονδάθ ἂἃπὶ πϑρομβίοη δίθιι, 919. 

ἀλη ἅμη!οῖ ΚΙγιδπηηοδιρα ΕἸ. 
094 {ἢ 

91. στέφη. 15 ἱκέτις 920, 
ννὶο ὃ. 

914. ὑψοῦ αἴρει ϑυμόν, 
μετέωρος ἐστίν, ὑπερβαλλόντως 
ἄχϑεται: ΑΟΒΠ Θὰ 5. Εἰπν'. 1. Ἀ. 928 
ὑψηλόφρων μοι ϑυμὸς αἴρεται 
(χόλῳ). ΡΙααι. Τὰς. 2, 8, 10 αηΐ- 
γ05 διδ {ἰὴ νοὰ Ἠοομα! ἢ. ἢ ον 
Ὑ  ΡΡΊ ΘΙ ἢ χαϊΐ ἄδην πη απ ρθη ΜΙ ΘΘΓΡΟ, 
γΡ]. 922, βομοϑίηῦς ἀπγο α] 1 Κϑη. 

910. Ορά. 5016 ἀα5. προιιὸ θγὰ- 
ΚΟΙ πὸ ἄθπὶ αἰΐθη, ἀδ5 πίοιῦ 1π- 
ΕΓ] απρ᾿ σορᾶπρθη, θΘαΡ Π 6, ]6η ἃπά 
510} Ὠ1ΟΜῚ ἄἀἄατιιπὶ Κὔππιπμο η. : 

8113. στ κε ὍΝ λέγοντι παν- 
τὶ πείϑεται, ν»ἷο ΑΓ. Εφᾳ. 860 μὴ 
τοῦ λέγοντος ἴσϑι. ΝΕ]. Κυᾶρον αν. 
4 ΤΟ ΑΝ ἤὴ 
919. ΑΡΟ]Π]Ὸπ ἀγυιεύς, προστα: 

τήριος (ΕἸ. 6317 ποππΐ ἴοκ. 46ύ- 
χειος (τι 208), νν6 1} 516. νοῇ {Ππὶ 
λύσιν δυνναγίοι, 5. Ζζὰ Τ Γ. 

020. τοῖς δε σὺν κατ., Θοηϊννο- 
ἀον ἰν ΓοϊΪδοπάᾶάον Βιυ16, νῖθ 
ΠΟΙ, ΛαῸ ρμῦ606 6 0)0, οὗν [)68- 
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ὅπως λύσιν τιν᾽ ἧμιν εὐαγῆ πόρῃς" 
-ῳ 2 - } , 

ἐς νῦν ὀχνοῦμεν στάντες ἐχττέπληγμένον 
χεῖνον βλέποντες, ὡς κυβερνήτην νεώς. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
Βα τ  Ν ως - 3 , ’ . 2. 1) 

ἀρ᾽ ἂν παρ᾽ ὑμῶν, ὦ ξένοι, μαϑοιμ ὅπου 
Ὁ Ν - ’ , 7} γ Ν ἢ , 

οὐδ τὰ τοῦ τυράννου δώματ᾽ ἐστὶν Οιδιπου; 
’ 2 δος ἣν γ7 2 ΒῚ , 2 

μάλιστα δ᾽ αὐτὸν δἰστατ᾽, δι χατισϑ' οπου. 

ΧΟΡΟΣ. 

930 γένοιτ᾽, 

στέγαι μὲν αἵδε" καὐτὸς ἔνδον, ὠ ξένε" 

γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν χείνου τέχνων. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὀλβία τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ 
ΒΝ] , ΡῚ 3: Ν ν 

ἐχείνου γ᾽ οὖσα τταντελὴς δαμαρ. 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 
[υ͵ Ν κ , ) 3 

αὕτως δὲ χαὶ σὺ γ, ὦ 
κεῖ 55 

τ δα 
»ὮΕΦ Ν ΕΥ̓ 

ἄξιος γὰρ εἰ, 

τῆς εὐεπείας οὕνεχ᾽. ἀλλὰ φράζ᾽ ὅτου 
᾿ χρήζων ἀφῖξαι, χῶ τι σημῆναι ϑέλων. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἀγαϑὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι. 

ΙΟΚΑΣΤΉΗ. 

οοδ τὰ ποῖα ταῦτα; πρὸς τίνος 

561 11 ἀϊ1 6 568 ϑύματα (πάγ- 
καρπα ΕἸ. 684 ἡ), ἐπιϑυμιά- 
ματα (18), ἡ] ο8 [οΚ. ἄθηι αουϊο 
815 ΕἸ [ΘΒ] απ ΠΠΓῸΡ εὐχή ἀνθ ηΡῚ. 
θθθηη εὐχαί ἴοΓάονρη ϑύματα, 230. 

921. ἢ]. λύσις ϑο]μνϑὶ μοιϑϑί 
Ψ οἴῃ, ἔΡΟΊΝ ΙΝ, ὙὙ61] 65. 510} ὕ}} 
ἀ16 ἁγνεία ἀο5 ΘΔ. πᾶμηάο!!. ΑΡοΙ 
-- ἐνταῦϑα πάντα τἀνϑρώπων γνο- 

σεῖ, ,Καχοῖς ὅταν ϑέλωσιν ἰᾶσϑαι 
χαχά. 

923. 4116. ζᾶρϑῃ, νν6ὶ} οπο Θά. 
ον δίααι οἷῃ ΒΒ οἴη ϑίθιιον- 
ἸηΔηη. ἰδῖ, νρὶ]. 694 αὶ "6- 
φοϊομηοὶ [οΚ. ἄθη ἃπϑϑονδίθη αγὰά 
ἀον Νοῖμ, ἱπάθῃ (νά. Μοῖ. 11, 
492) ἦρ56 ραυοί 60 56 ημὶ 51: δία- 
ἔμ5 ρ56 {αἰοίμ)" δ οΐ)γ»8 γναϊζὶδ γ8 0107". 

928. {{π|ρονν αϑ8ὺ φυνοι θυ  ρ6- 
ΒΡΓΟΟ Θα, νυ] 204. 

δ᾽ ἀφιγμένος; 

930. παντελής, ΜΒ Ιοκ. ἃἷ5 
μἷν Κιπάουη. βοδοϑηθίθβ ΕΠ θυ" 61)» 
465 Οοά. ΡοΖοίομποῦ γᾶν. Υ8]. Αηϊ. 
1010. 1109. {πηΡ 0 ΚΕ μϑῖβϑὺ θη 
ΚΙπάον]οβο πὸ γάμος ἀτελής : 1]. 
2, 101] δόμος ἡμιτελής, ν8]. Ἰχυ- 
οἴαῃ. 14]. Μοὶ. 19, 1. Βὰν ἀϊθ 
ἄἀεν Νουμᾶ! η5586. Καυπάϊροη ΠΟΌΓΘΙ 
ἸΙ6ρὶ ἴθ ἀἄθν ἀσγο} π]0}} 15. ΠΟ Π]ν]}- 
ἴθὼπ Ηορνονοθιηρ ἀθ5 παντελὴς 
δάμαρ Ὀλλορο ᾿γομΐθ. 
92. τῆς εὐεπείας (εὐφημίας) 

οὔν., νοδοη ἀ65 ἴγοθη ΝΥ υη- 
8011605. 929 Γ. 
934 {{ Ῥο Βοῖς πᾶϊι, ννῖο μθαϊὸ 

πἰθάοροι διαπάθθ. ρῆἤθθθι, πρὶ} (67. 

ΝΔΟΒΡΙΟΝ 56 105. το ρ Πμπαθηά Ζι- 

νῇἴοκ, ἱπᾶάθιι. ο᾽' οὐδὺ 885:, Ερίροα- 

ΠΙοΠ65. ὈγΪηρΘ. 6, ἀὐμῶω Θϑθ ἢ, 65 

ννορᾶθ ἀονΡ [οκ. Βγθαάθ πἀπὰ ἀοο]ι 
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ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἐχ τῆς Κορίνϑου. τὸ δ᾽ ἔπος οὑξερῶ τάχα 
ἥδοιο μέν, πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἀσχάλλοις δ᾽ ἴσως. 

ΙΟΚΑΣΤΉ. 

τἰ δ᾽ ἔστι; ποίαν δύναμιν ὧδ᾽ ἔχει διτιλῆν; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τύραννον αὐτὸν οὑπιχώριοι χϑονὸς ν 
τῆς ᾿Ισϑμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ᾽ ἐχεῖ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 

τί δ᾽; οὐχ ὃ πρέσβυς Πόλυβος ἐγχρατὴς ἕτι; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί νιν ϑάνατος ἐν τάφοις ἔχει. 

ΙΟΚΑΣΈΤΉΗ. 

πῶς εἴτεας; ἢ τέϑνηχε Πόλυβος, ὦ γέρον; 

ΑΤΓΈΛΟΣ. 

εἰ μὴ λέγω τἀληϑές, ἀξιῶ ϑανεῖν. 

ΙΟΚΑΣΊΤΗ. , 
ΕῚ ’ 3 
ὁ προςπολ,, 

γι} , Α ,ὔ 2 ς ,ὔ 

οὐχὶ δεσττότῃ τὰαδ ὡς τάχος 

μολοῦσα λέξεις; ὦ ϑεῶν μαντεύματα, 
«““}} 2 ’ ἴω 3 , ’ , 

ἐν ἐστέ" τοῦτον Οιδίπους πάλαι τρέμων 

Διοἷν ΟΠ 6 Ζ ν ΟΡ 5 ΟΠ 6, ᾿Π50 6 ΓῈ 
ΟΡ νονδιβδοίχί, ἀἀ85 ἀἃ5. ΑΡ]Θ θη 
465 ναιουβ ἰπΤ 65 (ἀθ8}}}5 Δι10}}. 1Π0Ὸ 
ΤΙ πα θ. ΘΡΥΘΘ θη τηϊ1586. 

9306. Αιῇ πρὸς τένος ἀφ. 
Καπὴ Θ᾽ πίομῃῖ ϑθηϑιι δηϊννουίθῃ, 
χνοῖ]} ἵδη ΝΙοιᾶ πα φοβοθοκε Πι. 
θάΠ ΟΡ ἐχκ τῆς Κορ. γ9]. 900. 

991. θὰ 6 τάχα ἡσυιὸ ἄν ἴμὶ 
δ΄πη6 μᾶΐ, ἴοι. ἀῦρθι" ἀσροῃ πῶς ὁ 
οὐχ; τπίθρρνίοι! (ν6]. 501), 850 ΠιρῚ 
ΕΥ ἄν πίον Ροὶ, 45 ἀπὸ κοινοῦ 
χὰ ἥδοιο ννῖθ σὰ ἀσχ. 2ι ἀθηκθη 
ἶδι. Βραποκ βομν}} τάχ᾽ ἄν. -- θοὸν 
έν τὸ ἔπος ἢ δ. (ν6]. 185), ννῖο 

190. ῬΠΠ. 1914. 
μ᾿ ἴ. ον Βοῖθ 5161}}0 ἀθη ἀνυπά 
ἀ65 ἥδεσθαι νοῦΐᾶπ, ννοράθον [οΚ. 
ΠΔῸ ἢ} ἄθπι ατιιπάθ 465 ἀσχάλλειν τὰ 
[ράβϑη νου οι βϑί, ἀἃ 416 ΒοΙβοια Ὁ νοτὴ 
Τοάο 465 ΡΟΙΥ}). 1Π1 β δὰ ον πβ οὶ 

Κοιμμῖ. Αι ηὐδᾶτο ἐχεῖ Σδοιὶ 
ἢ οσ νοῦ, 4455 Ο 64. Ι ΘΠ 415 πα ἀρ! ἢ 
Βρθ6 ἀδθπ ΤΊ λοι θοϑίθιρθη Κοπηΐα. 

942. ϑάν. νιν ἐν τ. ἔχει, 
1210 ν οΙ ΚΒΕΠ ἀπ ΠΟΘ Πυμηο1" δ βρΡῸ- 
ΠῚ ἴπὶ ΟοβθηδαιΖ Ζι ἐγκρατής: 
Γρά που ἔχων, 6 χὲ ἐχόμενος. θὲ» ἦ 
Βοίο βΟΡΡΔθΘΝ ἅσ}, νυν ἀθν φύ- 
λαξ ἴῃ ἀθν Αὐἰίροπθ, σον. 8116 6- 
Ἰμοῖπο ϑδϑηΐθηζθη, υρ][]. 961. 

048. Ιοκ. ἰγαὰὺΐ ἰὐπδὰ Ομ θη ποι 
πη τυὺὔπϑομυ ἀϊθ ἴσοι Καπάθ ποοἢ- 
1η8 5 ζῖι όνλϑη. 81]. Ῥῃ1]|.999. Ε].618. 

945. [οκ. ννοπάρθι ἰοῦ ἃῃ οἷπθ 
ἸΠΡΟΥ ΒΘρ οἰ ἰορίππθῃ : ἄθπη 815 Κὸ- 
ὨΪΡῚΠ Κοιπτηὶ, 5ῖ6. οὐχ οἴη, ἅμα τῇ 
γε καὶ ἀμφίπολοι χίον ἄλλαι. 

941. ἵνα ἰδὶ σχετλιαστικόν, οἱ- 
νὰ σχοπείτω τις, ἵνα, πἴοθ ἀϊνρθοῖ 
ἔγαροηά, ν8]. 9589. 1311. ΑΘΠη]Π οι 
1. 2, 999 πῇ δὴ συνϑεσίαι τε καὶ 
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τὸν ἄνδρ᾽ ἔφευγε μὴ χτάνοι" χαὶ νῦν ὃδὲ 
πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. 

νάονονο, μὴ ἐών 

900 ὦ φίλτατον γυναιχὸς Ἰοχάστης χάρα, 
τί μ᾽ ἐξεπέμιψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων; 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 
2 2 Ν - Ν , ’ 

ἄχουξ τανδρὸς τοῦδε, χαὶ σχότεει χλύων, 
Ν , 2 

τὰ σὲμν 
Εἴ ( - - ͵ 

ἐν ἢχὲι τοῦ ϑεοῦ μαντευματα. 

Ἶ ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὗτος δὲ τίς ποτ᾽ ἐστί, χαὶ τί μοι λέγει; 

ΙΟΚΑΣΈΊΤΉΗ. 

9δῦ ἐκ τῆς Κορίνϑου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν 
ὡς οὐχ ἔτ᾽ ὄντα Πόλυβον, ἀλλ᾽ ὀλωλότα. 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

τί φής, ξέν᾽; αὐτός μοι σὺ σημήνας γενοῦ. 
ἐν φεῦον ὀρ 

δὲ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ᾽ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς, 
εὖ ἴσϑ᾽ ἐχεῖνον ϑανάσιμον βεβηκότα. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

οροπότερα δόλοισιν, ἢ νόσου ξυναλλαγῆ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

σμιχρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπή. 

ὅρκια βήσεται ἥμιν; 
ἔβαν εὐχωλαί; 

948. πάλαι ἕφευγε, ἀἀι(μηι 
οαμίαθαί. 

949. πρὸς ζει τύχης, ἀπὸ φυ- 
σικοῦ ϑανάτου, τέϑνηχε τὸν τῆς 

εἶ αρμένης ({«ι0, ἠαζαϊίζο)). τὸν 
αὐτόματον ϑάνατον. Ἰοκαδῖθ, ἄθΡθη 
ανυπάβα!2 9177 ἃ 56 ΘΒρΡΓΌΟ] 6. ἰδ, 
Ἰοῖιθὺ ῬοΙγθοϑ᾽ Τοὰά νομ 461 τύχη 
Ὁ, ΟΡΒοΙοπ ηδΟΙὶ ϑόρ}ν. Εν. 604 
οὐ πρὸ μοίρας ἥ τύχη βιάζεται. 
ΤΟΙ ΟΠ βἰ πηῖρ δοίζι 516. 8.10}, ΟΠ Π6 
ΠΟΟΝ φβοίραρὶ Ζὰ Ππᾶρθπ, νόγδι8, 
ΡΟ]. 561 παιύ!!οῆθη Τοάθ65. ροϑῖον- 
θδη. Απάθυβ ἀθ}" νου ϑιρο, ον πά- 
6 Θεά. 9600 [. 

951. ἐξεπέμψψω, πὰ ὅδ0 

8, 229 πῇ 969, τὰ σεμνά, νβῖ. δδ6 υπά 
941. 

οδὅ. Νρ]. 9906. Ιοκ. ᾿ᾶϑϑι ἄθη 
Βοίθη βρᾷν πίοθὺ χὰ ον Κοπι- 
16 η, ἰπάθηιν 5ἷ6. οἴπθ 1165 ἀσχάλ- 
λει» (9917) 416 5] ἄοκΊ οι ὙΥ Θηάπηρ; 
ἀο". Πίηρθ {πὶ πρ 6 πὰ τν]θάον- 
0}. 

901. τί φῇς; ν]. 943. -- ση- 
μήνας γενοῦ, γογοιδεκίες σή- 
μηνον, ν8}. 1140. Αἱ. ὅ88. ΡΠ]. 
112. ον μη] σημάντωρ γε- 
νοῦ Ὡδ0Ιι τηϊπά οι" σαι οι" ()86}]6. 

901. δοπθοὰ Οθά. 787 “Τη͵ηιαηι 
δορίϊθηι πιο 5 οροἰυϊέ 5000)". Ῥ]αῖο 
Ἀθρ. 8, 5505 σῶμα νοσῶδες μι- 
κρᾶς δοπῆς ἔξωϑεν δεῖται προς- 
λαβέσϑαι πρὸς τὸ κάμνειν. 



ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ΤΎΡΑΝΝΟΣ. 111 

ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ. 

γόσοις ὃ τλήμων, ὡς ἔἕοιχκεν, ἔφϑιτο. 
ΑΤΓΙΓΈΛΟΣ. 

χαὶ τῷ μαχρῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ. 
β ΟἸΔΙΠΟῪΣ.:. 
ῳω τῳ - ἊΨ -Ὁ 

φεῦ φεῦ, τί δῆτ᾽ ἂν, ὦ γύναι, σχοττοῖτό τις 
Ν Ἷ, « , ὌΝ Ν 27 

τὴν Πυϑόμαντιν ἑστίαν, ἢ τοὺς ἄνω 

χλάζοντας ὄρνις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ 
- 2ὕὔ ’ Ν ") , Ὁ Ἁ εἶ 

χτανεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; ὁ δὲ ϑανὼν 
- 2 

χεύϑει χάτω δὴ γῆς" ἐγὼ δ᾽ δὃδ᾽ ἐνθάδε 
27 μ᾽) ΡΣ ᾿ 2 - , 

αψψαυστος ἔγχους, --- εἰ τι μὴ τωμῷ πόϑῳ 
2 - χατέφϑιϑ'᾽ - οὕτω δ᾽ ἂν ϑανὼν εἴη ᾽ξ ἐμοῦ. --- 

τὰ δ᾽ οὖν παρόντα συλλαβὼν ϑεσπίσματα 
χεῖται πιὰρ᾽ “Αιδὴ Πόλυβος ἄξι᾽ οὐδενός. 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 
7 γ ᾿ ΄-- 7 ᾽ὔ 

οὐὔχουν ἐγώ σοι ταῦτα προῦυλεγον παλαι; 

909. ἴϊη ἃ (ἀτι556} ἀδν Κυδηκηθ}}) 
ἀν Ιᾶηροη 6) δ η 526 δπἰ- 
ΒΡΙΘΟΝ πα, θη ᾷθθ, ΠΟΘΙ]. 
ὟΕΙ. 19.112. ΡΝ ΟΙιο. 6009. νοῦν 
ριον ἐς 465 ΜΟΙ ΘΔ Ρ}Ὸ8 σύμ- 
μετρον διαὶ βίου μοιρόχραντον ἐς 
ἡμαρ. 

904. θυγοῖ 50] θη ᾶνρο Τηαίδα- 
ὁμθη νθάθρῃ0}} οοάνδηρι ἀπά ἄθρουν 
Τιαϊοϑ᾽ Μογὰ ποο}} πῖον ἢ Ἠοίηθη 
Ιᾶ58ι Θοά. 510} βοῖβοῆθη, ἴῃ [οκᾶ- 
βίθ5 γ δυδοβίσπηρ 46 ΟΥ̓ Κ6] ἢν ἤθη 
ΑἙΡΘΉΡΠΟΙΚ οἰ ηΖαβιϊθη. ΑἸ]θίη 
ΤΆΒ0ἢ νν Πα 76η6} ἀηδίθοκοπαο [μο ὁ !- 
βίπη νοῦ ἀγάηρι ὀαροὶ ἄθη 976 δι- 
βιδιροηάθη (ἀοάδηκθη ἃη 416 ποοἢ 
Ἰοθοηθ ΜΡ, ν9]. 946 ἢ 720 ἢ. 
852 ἢ 

9605. τὴν Πυϑόμι. ἑστίαν, ΠῚ 
ἈΡΟΙΠἸἰβοθθη. ΟΡ ΟΠ ρα ἴῃ Ἰ)ε]ρ, 
0. (. 413, βοηδὶ Φοιβήϊος γᾶς με- 
σόμφαλος ἑστία, Πυϑικχή, δεξίμη- 
λος ἐσχάρα. ὍΪ6 ἴῃ ἄδη [ὃ - 
ἴθπ γαΓοηά θη Υ ὃ 56] (Δηϊ. 988) 
βθιθη ἃυΐ ΤΊΡΘ5185᾽ πο μα ἤπηευπι 
5. Ζὰ 910. ΑΘΒΗ]ΠΙοἢ Π. 12, 291 Π, 
τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι 

΄ 

κελεύεις Πείϑεσϑαι, τῶν οὔ τι με- 
τατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω ---, ἡμεῖς 
δὲ μεγάλοιο Διὸς πειϑώμεϑα βοῦν, 

901. Π)6ν" ρ] .2110}} ἄθπι Οο4. 0- 
σοι θπἊο [1]. ]1ῸΚ ὀΡΖοαρὶ, ἀϊ6 ππ- 
Βονν μη 10} φομαπ θη. ἀνθ] ΓΔ] θη 
ΔυῇΠδδαυηβθη, ν8}. 119. --- (Ὀιπάονῖ 
χτενεῖν.) 

968. χκάτωϑεν γῆς θιπάογ!, 
909. ἅψ. ἔγχους, οἴιπδ δἷπ8 

Μονᾶν αἴθ ἀπρον ἢνὐ Ζὰ ἢ ἃ- 
"»δθη. νόγΠ]οΙ νρϑυβιίαηάθη νυ Δ}, 
ἀ8 1,αἰο5 σχήπτροῳ ΘΡΒΟΒ] ΡΠ ἸνἂΡ, 
8511. Αποὶν ΠΟ Ισοηἱθ. 1 δ ογίθ 
εἴ τι μὴ {{- Θαυμα! θη δἰηθη 561} 80 
5ρ᾽: ΖΠ 46] ηάθη Ὑόγβαο 465. ἤροηι- 
16 η (ἀοην 5, ἀὰ5 Ὑν ΟῚ 465 ὅοι- 
ἴ65 ἴῃ ΕΘ ζιὶ ἢ 6 πη. Αὐοῖ ἀδιὶη 
ὙΘΡΙΡΡῚ, 510}. 561ηὴ δόμα βίηη. 
τὠμῷ πόϑῳ, 0. (. 419, 
ΠῚ 19, 921 σῇ ποϑῇ. 

911. 
Ηθνχζ, νγϑηϊρβίθηβ ἀ16 1Ππὶ ρον οΓ- 
ἄδηθη ΟΡ ΚοΙβργίοιο [ἢ ἐγ ρΟΓΊ5 6 ἢ 
σι ΘΙ ΚΙᾶροπ. ΜΙ: συλλαβών ΡΒ]. 
Ε]. 1150. Ο. (. 1384; κεἰς ἀξι 
οὐ δ. 900. 

πο ]ι 

905 

910 

ΒΆ50} [αθϑὶ 5ιοῃ Οδά. οἷπ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΎΥΣ. 

ηὔδας" ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην. 

ΙΟΚΑΣΤΉ. 

οτῦ μὴ νῦν ἔτ᾽ αὐτῶν μηδὲν ἐς ϑυμὸν βάλῃς. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

χαὶ πῶς τὸ μητρὸς λέχτρον οὐχ ὀχνεῖν με δεῖ; 

ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 

τί δ᾽ ἂν φοβοῖτ᾽ ἄνϑρωτστος; ᾧ τὰ τῆς τύχης 
- ᾿" 2 ΩΣ Ν 2 Ἀ ,ὔ 

χρατεῖ, πρόνοια ὃ ἐστὶν οὐδενὸς σαφῆς; 
εἰχῇ χράτιστον ζῆν, ὅπως δύναιτό τις. 

οϑο σὺ δ᾽ εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα. 
Ν Ἂ 2) } 2 , - 

στολλοὲ γὰρ ἤδη χαν ὀνείρασιν βροτῶν 
Ν “ 2 Ν “Ὁ Ὁ τ 

μητρὶ ξυνευνάσϑησαν. ἀλλὰ ταῦϑ'᾽ ὅτῳ 
παρ᾽ οὐδέν ἐστι, ῥᾷστα τὸν βίον φέρει. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
Ὁ [φ᾿ ὌΝ ΚΝ γ Ψ 

χαλῶς ἀπαντα ταῦτ᾽ ἂν ἐξείρητό σοι, 

98ὅ εἰ μὴ ᾿χύρει ζῶσ᾽ ἡ τεχοῦσα" νῦν δ᾽ ἐπεὶ 
ζῇ, πᾶσ᾽ ἀνάγχῃ, χεὶ καλῶς λέγεις, ὀχνεῖν. 

ΙΟΚΑΣΤΉ. 
χαὶ. μὴν μέγας γ᾽ ὀφϑαλμὸς οἱ πατρὸς τάφοι. 

γυ ν 81.. 7... ἘΠ ἸΟἾΤ: 
970. ΚΕ]. 191. 9956. 16 μοβίθηῃ 

ΘΌΘΙΙοη. λέχος 81. λέχτρον. Μ]εὶ- 
ἰϑιολι λέχος τὸ μητρός. 

9717. ᾧτε τ το χα οἱδτιεῖ, ἸΘπΗ 
ἀϊο 66" 561 [ἅ116 465 0]11π- 
ἄθη ΖυΓ[ἅ}15 βϑ! τοπ, ἀ. ἢ. ἄθη 
-- ΘΙ ΟΡΡΒΟΙΙΘπ. Το. 4, δὅ καὶ 
ἅμα ΤΠ ΝΣ τύχης πολλὰ χαὶ 
ἐν ὀλίγῳ ξυμβάντα παρὰ λόγον 
αὐτοῖς ἔχπληξιν μεγίστην παρεῖς- 
χεν. Ῥιπά. 0]. 12, 1 σ σύμβολον οὔ 
πώ τις ἐπιχϑονίων Πιστὸν ἀμφὶ 
πράξιος ἐσσομένας εὗρεν ϑεόϑεν" 
Τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται 
φραϑαί. 

9179. ὅπως δύν. τις, Μὶδθ 
πᾶς Θθθη Καηπ. 6 Ρ Ορίαι. 
Ομ ἄν, ὑπὶ οἷπθ ἴῆπθΡδ, ννγοβθηῖ- 

Ὁ ΠΠο 6. Ερρἄπζαπρ 468 Βορν 5 εὐχῇ 

ζῆν δυβζιάνίοκροη, νρ]. ῬΒΙ]. 694. 
θ. Οὐ 1Π1720 ἈΠῈ: 660. 

980. εἰς, νρ8ὶ]. 1006. Απϊ. 8572. 
ΡΙΗ]. 1042. 0. Ὁ. 804. Τύδοι. 1211 
εἰ φοβεῖ πρὸς τοῦτο. 

981. ὙΥ1ὲ Ηϊρρίαϑ8 Βεὶ Πογοά. 6. 
191 ἐδόκεε τῇ μητρὶ τῇ ἑωυτοῦ 
συνευνηϑῆναι, υπὰ Ζυϊΐις (Οἄβαν 
ϑαρίοη. 7. ΝΕ]. ΡΙαι. Βθρ. 1Χ τη. 
Εἴο. ἀθ Ὠινίη. 1, 29. [οκαϑίθ νϑὺ- 
δοβιθὶ ἀυοὴ αἴ6 ΤΡδππιἀθαμαη 

989. ὅόρ!ι. Τγοβι. ὃ, ὅ ὡς ὁᾷ- 
στα τἀναγκαῖα τοῦ βίου φέρειν. 

984. Ο6ἀ. ἰδ ἴῃ ΝΔΟΝάΘηΚθη νϑι"- 
δαηκοη. 6 Ρ ἀϊθ {πη πα! οι οὶ 
ἀον νγονίθ. 8]. 219 { 

951. ὀφθαλμός, ἸΙΘΒΤΟΥ 
ῬΡυπκε, δυ[οίθηάο (ἀδάδηκο, 
ννὶο Ονοβίθς Αϑβοι. (πο. 931 ὀ- 
φϑαλμὸς οἴχων, ἀ6. οἰηζίρθ ϑόο μη 
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ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

μέγας, ξυνίημ᾽ " ἀλλὰ τῆς ζώσης φόβος. 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

γοίας δὲ καὶ γυναικὸς ἐχφοβεῖσϑ᾽ ὕπερ; Ν 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἹΠερόπης, γεραιέ, Πόλυβος ἧς ᾧχει μέτα. 
ΑΤΤΈΛΟΣ. : 

τί δ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνης ὕμιν ἐς φόβον φέρον; 
ΟΙΛΙΠΟΥῪΣ. 

ϑεήλατον μάντευμα δεινόν, ὠ ξένε. 
ΑΤΓΤΓΈΛΟΣ. 

ἢ ῥητόν; ἢ οὐχὶ ϑεμιτὸν ἄλλον εἰδέναι; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

μάλιστά γ᾽" εἶστε γάρ με “Τοξίας ποτὲ 
χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τἠμαυτοῦ, τό τε 
πατρῷον αἷμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. 
ὧν οὕνεχ᾽ ἡ Κόρινϑος ἐξ ἐμοῦ στάλαι 
μακρὰν ἀπῳχεῖτ᾽ " εὐτυχῶς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

Ν “- , 2 Ψ Ἐ , 

τὰ τῶν τεχόντων ομμαϑ' ἥδιστον βλέπειν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἢ γὰρ τάδ᾽ ὀχνῶν χεῖϑεν ἦσϑ᾽ ἀπόπτολις; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

πατρός τὸ χρήζων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον. 
ΑΤΓΈΕΈΛΟΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου 
27 

σ᾽, αναξ, 
ἐπεείχτερ εὔνους ἤλϑον, ἐξελυσάμην; 

αν. Απάν. 407 ὀφϑαλμὸς βίου, 
βοηϑὺ φάος, ὄμμα ἀπ ]Π16}.. 

989. καί, 712. 1129. ΑΘ686]". 
Αρ. 218 ποίου χρόνου δὲ καὶ πε- 
πόρϑηται πόλις; 

991. ἐς φΦ: φέρον, γἘ ]. 511. 
,.394. μάλιστά γ᾽, πᾶ]. ῥη- 

τόν. Ἠῖΐον -- ψν8]. 190}{- -- νὰν 
ἀϊὸ Εν ἀπηιηρ ἀ6 1 τὴῖϊΐ ἀθι" Μαιον 
Ζιι ΟΡ ζθιροηάθη Κιπάον ΘΒ θΘΕΡΙΙΟΙΝ. 

998. Νἅοι Θά. 9, 84 ΠῚ ὡς οὐ- 
δὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ το- 

 χήων Γίγνεται, εἴ περ καί τις 

ΒΌΡΒΠΟΚΙΟ5. 1. 

ἀπόπροϑι πίονα οἶκον Γαίῃ ἐν ἀλ- 
λοδαπῇ ναίει ἀπάνευϑε τοκήων. 
Εἰαν. 60]. 22 ἀλλ᾽ ὅμως Οἰκτρός 
τις αἰὼν πατρίδος ἐκλιπεῖν δροῦς. 

1001. ΟΘοά. νοῆ ἀθι" ΒαγΟἢἑ νΟΙ 
ἄθ μιγῆναι τῇ μητρί σοϑηρθιρι 

[ἄρε σι ἄθαι τάδε 465 Βοίοι, ἀᾶ5 
οὐ ἃ! ἀ16 μῖξις ἀθαιθῖ, ἀυβάρίοκ- 
11 μἴηζιι πατρός τε χρ. --- εἰναι, 
νν6 1} οὐ 996 πὰ} ΜΡοιᾷιῇρ ἄδνοη 
ΘΟΒΡΓΟΟ θη, Πα 6, πυγᾶμροπα 964 {ἢ 
νοη ἀν μῖξις πἴοι! ἀϊο θά ννᾶν. 

1003.τ{ οὐχί σ᾽ ἐξ., ν ν΄ απ 

8 
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ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
Ν Ν “ 2. 0Χ 2.} ᾿ ] - 

χαὶ μὴν χάριν γ᾽ ἂν ἀξίαν λάβοις ἑμοῦ. 

Ἐπ ρθαδύιοες 

τ00ῦ χαὶ μὴν μάλιστα τοῦτ᾽ ἀφικόμην, ὅπως 

σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὺ χιράξαιμί τι. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἀλλ᾽ οὔτιοτ᾽ ἔϊμι τοῖς φυτεύσασίν γ᾽ ὁμοῦ. 
ΑΤΓΤΈΛΟΣ. 

ὦ παῖ, καλῶς εἶ δῆλος οὐχ εἰδὼς τί δρᾷς. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

πῶς, ὦ γεραιέ; πρὸς ϑεῶν, δίδασχέ με. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

1010 εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεχ᾽ εἰς οἴχους μολεῖν. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ταρβῶν γε μή μοι Φοῖβος ἐξέλϑῃ σαφής. 

ΑΥ̓ΤΈΛΟΣ. 

ἢ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβῃς; 

δ τοὺ 
τοῦτ᾽ αὐτό, πρέσβυ, τοῦτό μ᾽ εἰςαεὶ φοβεῖ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἄρ᾽ οἶσϑα δῆτα πρὸς δίχης οὐδὲν τρέμων; 

"096 ἴον ἄἀϊον πἰομὺ ρ] θῖν ἰὰ ἀδρθηβαὶζ ἀ65 ΕἸΡ[Ο]Ρ5. ΖῸ} Α"}- 

ἄμπτοῖ οἷα νον θοῖΡοι υ ἃ. 510} Ἀεὶ 

μι. οἷῃ Υονυὺ 501} ἀἴοῖ ἄανοη με- 1000. ΝΙΝ ἄμ! αν. ἃ εὖ πρά- 

Γροῖθη. )8})6" ἀθν Ορίαι. λάβοις. ξαιμ᾽ ἔτι, ἀλ55 65 ΜῈ] ἢ 9 Ο]ι 

οὴ ΡΙαῖο, Ζ. Β. ον. 500 " τί οὖς εἴηπιᾶ] ἅἂπ Εἰπάθ πιοῖπο ΤῶρΘ 

χὶ καὶ ἐμοὶ ἔρρασας; 58 85 πιΐ, δὰ} βίηρο. 206] γα; "θα. 892, 

5 ἀὰ δος ΡΝ 5.6: 1001. τοῖς φυτ., ἀον Μυῖ- 

μρ τυ όνε 0} ΟΝ τ}, νβ]. 1012. 1184. 1248. 
ψ ὙΤΣΣ 1291 ᾿ ΠΡΟΘῪ 1008. Ποι' υνυἱοῖρ ποθ Βοῖθ 
ἤδη σοι ϑέλω λέξαι. ἢν Βοὶθ 

: ἶ : νϑᾶρι. χιυιθαῦ]οῖ: ἀπο 485. δ5 
γϑοῖποῦ δι οἷη (ἀθβοθθηκ, ΝΘ 
ΠῚ» - τὰ ῥα ἄθπι ον μη] ]}ο θη. 6 θη 86 ποιι- 
ΤΡΔΟΙ. 191. ὥδηζ ἴῃ ον δ εἰἶδ6 
2 ὦ Ἢ ρας: ἤθη χαλῶς δῆλος, ἃ.}. πάνυ, 
5016 πον δὰϊο πὰ] ἀον ΗΐΡ ἴῃὰ ἀον" τ ΡΣ πε τὰ πὰ 

ὙοΡιιββοίζιη, π Βο5112 6168 Ὶ 6Ε7' ἍΤ. 
[ἂν Οοά. πὔδιϑι ρθη 66- ἢ ΠΝ: 
ΠΟΙ ΠΠ Ἶ5565 ΖῈ 86ῖη, ἰἷδὴ ἰΔηρὸ 1011. ΝΕ]. 88. 1182. 

'ἴη ὥϑρδπημπηρ, ἰηάθηὶ 61 Θ6 "48 1014. πρὸς δίχης, ιογίο, 

ποΡαιιϑζυροάθη χϑιιάθνι. Ααο]ν Ρ. ΕΠ. 1211 
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ΟΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. 

γεῶς δ᾽ οὐχί, παῖς γ᾽ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὁϑούνεχ᾽ ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 
ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ. 

πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. : 

οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε ταἀνδρός, ἀλλ᾽ ἴσον. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

χαὶ πῶς ὃ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐγείνατ᾽ οὐτ᾽ ἐχεῖνος, οὔτ᾽ ἐγώ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ᾽ ὠνομάζετο; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 

δῶρόν στοτ᾽, ἴσϑι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. 
ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 

χᾷἄϑ᾽ ὧδ᾽ ἀπε ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; 
ΑΤΓΈΛΟΣ. 

ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ᾽ ἀπταιδία. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΎῪΣ. 

σὺ δ᾽ ἐμπολήσας, ἢ τυχών μ᾽ αὐτῷ δίδως; 
ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ς Ν , γ - -»“ 

εὐρῶὼν ναπταίαις ἐν Κιϑαιρῶνγος πευχαῖς. 

1016. Επν. ΑἸο. 908 ἐμοέ τις ἦν 
ἐν γένει, οοβηαίμ., σὰ ἀθιη 56 θ 6 ὴ 
(ἀθβο θοῦ ρΘῦγΙρ, νρὶ]. 1382. 
1490. 

1019. Θοά., ἀθι" 1161" Ποοἢ ἄδη 
Ῥο]γΡο5. [ἂν βϑίπθη γιοῦ μὰ], ἔΡαρὶ, 
961 ἀθν ΟΠ ΘΙ 55ν 6 ηὴ Πρᾶθ ἀ65 
Βοῖοι, πάθην 61" οβοπάθιβ ἄλλ᾽ 
ἴσον ἴῃ8 Απρ ἴαβϑδι: ὑπ ννῖ6 
ἰδ ἀν ἢ νὐκαν δον Ε ΒΊΘΙοΙ ἀ 6 
ΝΙΟΝ ΟΡ ΖΘῸΡ ΘΕ στ μηδενί, 
τῷ μὴ͵ φύσαντι, ΓΟ ὯΝ τῷ μη- 
ϑενὶ ὄντι κατά γε τὸ φῦσαι ἐμέ. 
Νὰ οὐδὲ θοβίμιη ας ΕἸ ΚΙἄσπρ 465 
Βοίσδη. 

1021.παῖϑδά μ᾽ ὧν... πᾶπηϊο 
ἢ} 16} 56 π θη 5.0}. 1)45 Πρ Ρ . 
Μ]ὸ Εν. 1. Α. 417 ἥκω. παῖδα σοι 
τὴν σὴν ἄγων, ἣν Ἰφιγένειαν 
ὠνόμαζες ἐν δόμοις. 

1028. χειρός, πᾶ]. λαβών. 
1025. Ναοὶι 1020 Κάπη Θϑά. πίοι ιῖ 

ἤραβοι ἢ) τεκών, νἶθ. ἀϊθ Βὕοβεν 
Β6ῦθθη. Ποὺ Βοίμο ἢ τυχών, νῈ]. 
1039. Εὐπυννθ θυ 50 οὐδ 1 οὗ τεχών 
50Π 116} ἀν ὨΙΟΙ 61". 

1020. ἴῃ ἀϊ6 ΒΡ Κοηπιηρ δ᾽ηΖ 
Αἰ] ] 1; μΘΓ ΙΖ ΠΡ α, Ὁ ἀὰ5 
Ι]ροποῖπο εὕρών βεβοίζί, νβρ]. 
1098 ΤΠ 

δ᾽. 

1016 

1020 

1020 
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ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

ὡδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούὐςδε τοὺς τόπους: 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 
ἐνταῦϑ'᾽ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

ποιμὴν γὰρ ἦσϑα κα τὲ ϑητείᾳ πλάνης; 

ΑΤΤΈΕΈΛΟΣ. 

1030 σοῦ γ᾽, ὦ τέχνον, σωτήρ γε τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

τί δ᾽ ἄλγος ἴσχοντ᾽ ἐν χαχοῖς μὲ λαμβάνεις; 

ΑΤΓΓΈΛΟΣ. 

ποδῶν ἂν ἄρϑρα μαρτυρήσειεν τὰ σά. 

ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

οἴμοι, τί τοῦτ᾽ ἀρχαῖον ἐννέπεις χαχόν; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

λύω σ᾽ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς. 

᾿ ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
; ᾽ 3.» ’ 2 ἤ 

1038 δεινὸν γ᾽ ὀνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὥστ᾽ ὠνομάσϑης ἐχ τύχης ταύτης ὃς εἶ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ:. 

ι(ὖ πρὸς ϑεῶν, πρὸς μητρός, ἢ πατρός, φράσον. 

μας τὰ ψρ]. Ζι 1135 {{ --ἔπεστ., 
. 21] ποιμνίων ἐπιστάται. 

1080. ΑΙ]ενΡ ἀϊπ 5, πη ἃ δὴν ἃ] 
ονθποίη ἀθῖη βοίίον. 85 
δΥβί γὲ βϑιιῦγι σμ ράπΖθοη ϑαΐΖθ, 
445 δηάονο θοίοπιὶ ἄθπ Αὐδάγιοκ 
σωτήρ. (Ὀἰπάοτί5 σοῦ δ᾽ ὦ τ. 
50 ας πΙΟἢ᾿ βίαι πα Π, ἀὰ αἰ ϑη- 
τεία ἄοον πίοιὶ δουλεία, 50η- 
ἄθγη οἷπ ἐργάζεσϑαι ἐπὶ μισϑῷ 
νν" 81".) 

1051. σωτήρ νογϑηϊαβϑὶ ἀϊθ 
Βγᾶρο, πεῖς νυ ρΙοῆθπι [οἰ άθη ἰπ 56]- 
ΠῸΡ Πα] ΠΟβθὴ Προ (ἐν χακχοῖς, 

κατὰ τὴν ἔχϑεσιν 861|10].) Ο64. "ὲ- 
παίτοι ρόννοϑθη. 916 Απηϊννουῦῦ οδη- 
θᾶ} ἀν [Ιοκαϑῖθ ἄθη Ζιυβϑδιμιηθη- 
δηρ, 5. 118, ποο πίοι ἄθι ἰοῦ 
αηὰ Οδ64. 5608. 

1095. ἐκ σπαργάνων χαλεπὴν 
αἰσχύνην διὰ τὴν τῶν ἄρϑρων 
βλάβην. 

1036. 6]. ἀϊ6 Εἰη]οιπηρ. 
1081. ΕΡΙΙ610 16 ἄθη Νὰ- 

θη Οἰδίπους νοΐ ΝᾶϊδΥ 
οάον ἀδθν Μυϊίονῦ θὰ αἷς Νὰ- 
τιθηροθαης ὅ8 616 ἀο" ΕἸΓοΡη ἰβἴ, 
Οοά. 8)γ61" ἃη 416 Εσι  Π] Πρ 56 1 Π 6 
Ε]ΛΟΝ ἀθηκὶ, 80 Ρ[ϑϑὺ " ἴῃ δ᾽ 
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ΑΤΤΈΛΟΣ. 

οὐχ οἶδ᾽" ὃ δοὺς δὲ ταῦτ᾽ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἢ γὰρ σπταρ᾽ ἄλλου μ᾽ ἔλαβες, οὐδ᾽ αὐτὸς τυχών; 

ἢ ΑΓΓΕΛΟΣ. 

οὔχ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐχδίδωσί μοι. 1040 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 
τίς οὗτος; ἡ χάτοισϑα δηλῶσαι λόγῳ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τῶν “αΐου δήπου τις ὠνομάζετο. 

ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ἢ τοῦ τυράννου τῆςδε γῆς πάλαι ποτέ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

μάλιστα. τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἡ χαστ᾽ ἔτι ζῶν οὗτος, ὥστ᾽ ἰδεῖν ἐμέ; 104 

ἐπννῦ ας ΤΆΣ ΟἿ. 
[4 - ο: ΡῚ 2 ὡ “Ὅν ΚΝ ς ’ 

ὑμεῖς γ᾽ ἄριστ᾽ εἰδεῖν ἂν οὐτηιχωριοι. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἔστιν τὶς ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας, 
- Ἁ 

ὅςτις χάτοιδε τὸν βοτῆρ᾽, ὃν ἐννέπει, 
δὲ ΒΥ 2 δ] 2 - ΒΡ 2 , .᾽ 2 ’ 

εἶτ οὖν ἐπ᾽ ἀγρῶν, εἴτε χανϑαδ᾽ εἰςιδωὼν; 
, 2 ς ς . Ἐπ ω , ἐξ 

σημήναϑ', ὡς ὃ χαιρὸς εὑρῆσϑαι τάδε. 1080 

ΧΟΡΟΣ. 
5. Ν να»... ) 2.) ΡᾺῚ Ν 2 γ »-" 

οἶμαι μὲν οὐδέν ἀλλον, ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν, 
Ὰ - ὃν κἀμάτευες πρόσϑεν εἰςιδεῖν" ἀτὰρ 

Ο᾽ 42) 50» 4 2 [ᾳ᾿ ΦΎΆᾺΝ 2 ’ , 

ηδ᾽ ἂν ταδ᾽ οὐχ ἥχιστ᾽ ἂν ἸΙοχάστη λέγοι. 

Ἡοιιιη, ὁ ἀ]1ο}} οἰηθ 510} 6} 6 ΚΡ" 
Ζζιι ἤἥπηάθη, πε ἸοΙἀθηβομ ΠΟ 6." 
Ἠαβὺ ἀλ5 ὀνομασϑῆναι. Ἐὺπ' πιοίηϊ, 
ϑϑῖηο. Μεθ" ἃ})}6 ἢ οἰνγὰ αΪ5 
γόϑος διυδοοϑοίζὶ οὔθ" βθῖη Δ αΐοι" 
ἃ5 δηάογθη (ὐϊηάρη. 

1040. οὔκ, ἔτυχον αὐτός, νρ]. 
ΕΠ]. 3512. Π)ὲῺ5 Ργάβοιβ ἐχδίδωσι 

ννῖο 1025. 1031. 1084, νρῖ. Ζυ 
118. 

1048. χκάτοιδε --- εἰςιδών 
(ἢ ἀδροπβαίζ χὰ 1041] δηλῶσαι 
λόγῳ), μου βῦπ! ἢ} Κοππθπ, 
γ8].. 105. 293. 

1051. ἄλλον, πᾶιμ!ϊοῖ ἐννέ- 
πειν. 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

γύναι, νοεῖς ἐχεῖνον, ὅντιν᾽ ἀρτίως 
τ055 μολεῖν ἐφιέμεσθϑα τόν 8᾽ οὗτος λέγει; 

ΙΟΚΑΣΈΊῊΗ. 
, 2 [οἱ 7 5 , ]  ολνἐ Ν ᾿ 

τί δ, οντίν εἰπε; μηδὲν ἐντραπῆς. τὰ δὲ 
ς ᾽ ΄ Ν - »» 

ῥηθέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσϑαι μάτην. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

7 ὌΝ ’ Ὁ ΡῚ [Αἱ 2 Ν Χ 

οὐχ ἂν γένοιτο τοῦϑ', ὁπὼς ἐγὼ λαβὼν 
σημεῖα τοιαῦτ᾽, οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος. 

: ΙΟΚΑΣΊΤΗ 

χήδει, ματεύσῃης τοῦϑ᾽" 
1000 μὴ πρὸς ϑεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου 

ἅλις νοσοῦσ᾽ ἐγώ. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ϑάρσει. σὺ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἐὰν ἐγὼ ᾿χ τρίτης 
μητρὸς φανῶ τρίδουλος, ἐκφανεῖ καχή. 

1064. νοεῖς ἐκεῖνον (εἴναρ), 
ΘΡΚοπηδί ἄπ, ἀδ58 76Π6} 65 
15, Ψ ΘΙΟΠ θη οἰπουϑοὶία ψ ὶν 
ΠΟΡοΟϑονΙ οἄδπη πἀπᾷ ἤδη ἃη- 
ἀ ΡΟ βοΙσ ἄϊθϑον οϊπὶ 
) εν ΒΟΡΡΙΙ ἀθι Γἀσποι ἅν ΠΙορὺ πιομὶ 
ΒΟΨΨΟΝ] ἴῃ ἐχεῖνον, αἷβ ἰπ 461" σἀπ- 
Ζ8η Εαββαηρ ἀον ΕἼΑΡΟ: τὸν αὖ- 
τὸν ἜΝ γ9Π1τ6 Οοά. βᾶρδῃ, 
5020 086: πὴῖϊ ΠΙηἀδαίιηρ ἃ ἀ16 
ΓΡά μου θΘϑρΡοο θη ΠΡ ΘΙ οι θ᾽ 465 
Ηϊρίθη ἐκεῖνον. Ὦ οι ἰδὲ ν] ] 6] 
ον 1055 ἀὰ5 ΖοΙο θη: ἄθι πο Π 
ἷ“ι π46 σοι βΡίθα θάθ ζΖιι βοίζϑῃ. 

10δὅ. τόν, ὅν, ν5]. 1819. 1421: 
ΑἸ 220. 

1056. Ιοκα5ϑ16, 416 ἴῃ (ἀδάδηκοι 
γΘΡ ΘΠ νυ θηὶρ συροιῦνι ἢᾶὶ, νἅιἢ 
γῸΠ ΜνΘΙΓΘΡΘΙῚ ΝΝΔΟΙ ΟΡ ΒΟ Θἢ ἃ". τί 

δ᾽, δύτεν εἶπε, πἀδιὴ!. ἐρωτᾷς, 
χνοζὰ ([ραρϑὶ ἀκ), νν ὁ ἢ ΟΡ 1) 6 1 η- 
16 Αν. ΝΌΡΡ. 1261 τί δ᾽ ὅςτις 
εἰμί, τοῦτο βούλεσϑ᾽ εἰδέναι; αε- 
ὙνΟΒη]Π οἷν Πἰδδὶ ππᾶπ τές δ᾽; 7668 
416 θοβίθη Ο 6] |6η. 

1001. 16 Ἰοικίθη Ὑ ογίθ ϑρΡΊολ 
[οΚ. [οἶδ βοιιζοπα : ρ'θη πο 4 ἃ 55 
τ, 616 ἴοι αἴθ ὅδε νο  ]!διᾷ πα! 
ἀυνο!δοιαιο, Κα ἃ πα Καὶ δ, ππρ] ΚΠ ἢ 

Ρ1η, νρ]. 00 ἵ. 6 ρουβόμ! οι 50 π- 
οἴ 6 ΑἹ. 70. ΓΗ Δμ!. ὅ47. 
ἴβαθιιδ ἀθ Μίθπθο!. Τὶ ἱκανὸς γὰρ 
ἔφη αὐτὸς ἀτυχῶν εἶναι. 

1062. δά. φο]ιὺ δποὶν ἰῃ 56]Π61" 
ΔΝ ΠῚ γυϊθάον [6}}}, [οκ. Κυᾶη- 
ΚΘ 65, ἀδ55 π1 ὅ[0]Ζ φοθθαρ ννον- 
46 (κακή, δυςγενής, 1018 ἢ. Απι. 
98. ἤοπι. Θά. 4, 603), ννϑπη βθῖπο 
πἰθάθρο ΑΡΚαμΙ Ζι Τάρα. Κοιηιο. 
-- οὐδ᾽ ἐὰν τρίτης ἐγώ Πον- 
μὰ ππ 5[4ι} οὐδ᾽ ἂν ἐκ, Απάογο 
οὐδέ γ᾽ εἶ: ἴἰοῖν [0166 Ὠϊπάον, 
[μοαϊθ ρἂηΖ πΙΘαγΊσῸ Ρ ονκαιμ αηαὶ 
Γαι η ΟΠ 56. πδπηΐθ ᾿πᾶη ἐχ τριί- 
γονίας δοῦλοι, στιγματίαι, πονὴη- 
οοί (ἔπι... Απάν. 651 χεὶ τρὶς νό- 
ϑος πέφυχεν), νυῖΘ οἷη ΛθηιῸ ἴ87ι0- 
δι115. Ἰνθξθίο ποι νγαρὰ ἃ]5 ὃς οὐδὲ 
εἰς τρίτον πάππον ἀνενεγχεῖν ἔχει 
τὸ γένος. Ἠϊπροσοῦ ἀΐθ Πιὔο!ιδιο 
γενναιότης, ἑπτὰ πάππους ,πλου- 
σίους ἔχειν ῬΙαι. ὙΠοᾶοι. 114}, 
νόρθρθη ΗΙρΡοπὰχ Εἴπθη ραν ἑπτά- 
ὅδουλος 50118]}0. Οδ4. πιοῖπι, νγϑπῃ 
ὁπ} Μ αι ν, (ἀτοπδηιῖον πηᾷ {ΠὉ- 
τοσϑιη αι οι" ἀνθ οὶ 5 ϑκίανοθη 
5108}: Ζζοίφι!οθη, Ὀ]Θῖθ 6 [οΚαβίοβ. εὐγέ- 
γειὰ ἄοοϊ. ἀπδηροίαβίοί. 
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ιν ΙΟΚΑΣΤΗ 

ὅμως πιϑοῦ μοι, λίσσομαι" μὴ δρᾶ τάδε. 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

2 ἼΝ , Ν 2 » 2} 2 - - 

οὐχ ἂν πιϑοίμην μὴ οὐ τάδ᾽ ἐχμαϑεῖν σαφῶς. 
ΙΟΚΑΣΤῊΗ. 

χαὶ μὴν φρονοῦσά γ᾽ εὖ τὰ λῷστά σοι λέγω. 
ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

τὰ λῷστα τοίνυν ταῦτά μ᾽ ἀλγύνει πάλαι. 
ΙΟΚΑΣΤῊ. 

3 ’ 2 2 , , « ΕῚ ὦ δυοσττονμ᾽, εἰϑὲ μήποτε γνοίης ὃς εἶ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἄξει τις ἐλϑὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι; 
ταύτην δ᾽ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 
Ὅν. ἃ 4 ’ "Ὁ ,ὔ Ὁ 1:3} 

ἰοὺ ἰοῦ, δυστηνξε᾽ τοῦτο γὰρ σ᾽ ἔχω 
΄ - ΞᾺΝ 2 "7᾽ ». 

μόνον ττροςξιτξῖν, ἀλλὸ δ᾽ οὐποϑ' ὕστερον. 
ΧΟΡῸΣ, 

τί ποτὲ βέβηκεν, Οἰδίπους, ὑττ᾿ ἀγρίας 
ἀξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ᾽ ὅπ ; ἧς ἡ γυνή; δέδοιχ᾽ ὅπως 
μὴ ᾽κ τῆς σιωπῆς τῆςδ᾽ ἀναρρήξει καχά. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὁποῖα χρήζει δηγνύτω" τοὐμὸν δ᾽ ἐγώ, 
γ ’ 2 ’, Ἂν 75» “οὗ ’ 

χεῦ σμιχρὸν ἔστι, σπέρμ ἰδεῖν βουλήσομαι. 

1064. τάδε; 1059. 
1067. τὰ λῷστα: ννἂβ ἀτι ἀἃ5 

Βοϑίθ πρηηϑὲὶ, ἀδ55 ἴθ. πϑὶη (ἀ- 
50 6 ἢ Ὁ ποθ ΟΡ ΌΛ ΒΟ 6, ἰδ ροραάθ 
γνὰϑ πιΐοῖ ἰᾶηρο θοΚύμπημιουι. Ὠθηη 
50οπ. ἄθι' ἀἀπρ' πδοῖι Π6]ρ 1 Πα 16 
ἦα ἀϊοθθὴ ἄννροκ. 

1070. πλουσίῳ γένει, εὖγε- 
νεῖ, γενναίῳ. ΠῚ πδοῖ Αὐιϑίοι. 
ΡΟ]. ὅ, 1, 8 εὐγενεῖς εἶναι δοχοῦ- 
σιν οἷς ὑπάρχει προλθιῶν ἀρετὴ 
χαὶ πλοῦτος, «ἃ. ᾿ι. ἀρχαῖος πλοῦ- 
τος ἘΠ. 1898. θαΐιθν οἷν ᾿οϊάθβ 
γουθαπάθη, νῖο Ηρθροά. 9, 98 οὗ 
πλούτῳ καὶ γένει δοκιμώτατοι 
τῶν ἀστῶν. 

1018. ΑΘδμπη τοῖν ἀπΐ. 706. 1244. 
ΤύδοΙ. 819. 

1078. ἢῖεο σεωπή δβοιῦ {π615 
ἃ ἸοκΚαβίοβ Μαμπαηροῦ 1056 Π᾿᾽, 
{π6 115. ἀπ} 5 ΘΟ ἢ] βϑυνοῦῖ ἄλλο ὁ 
οὔποϑ᾽ ὕστερον. 

1011: ὅδε βοινλο (σὰ Αὐ-..081), 
ννορΡάθ τῇϊοῖ ηἰοὶῦ ἴρΡ δῇ θη. [85- 
56η ἰη πιρίπριη νου θΘα. ΑΘΒΒ] ΟΝ 
416 Ἀδιμου: Ρίαιι. ΜΙ]. ΑἸον. 395 
Ναργ"απάμην ΘΡῸ ἰδές ηνίἑεζὲ 667ι-- 
δοῦο, τὰιι155.65, ἀθη κ᾽ ἴοι, 61- 
2 16 5. Ηογαι. Εφρ. 1, 14, 44 
Θιαηι δοἱέ τεξογηιέθ, ἰἰθοη.5, οογδοὗο, 
θα θγ θῶ αγέθηι, τπὰ58, τη οἰ π᾿ 
1οἢν, ἀμ δη. 
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αὕτη δ᾽ ἴσως, φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα, 
τὴν δυςγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνεται. 

1080 ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων 
τῆς εὖ διδούσης, οὐκ ἀτιμασϑήσομαι. 
τῆς γὰρ πέφυχα μητρός" οἱ δὲ συγγενεῖς 
μῆνές μὲ μιχρὸν χαὶ μέγαν διώρισαν. 
τοιόςδε δ᾽ ᾿ἐχφὺς οὐχ ἂν ἐξέλϑοιμ᾽ ἔτι 

1078. αὕτη, γν8]. πὶ. 484. 
1019. γιά Θι" ἢ τγ6 6 [ΤΌη]6, ἀὰ55 

ΒοΡᾶ46 16 χί, ννὸ [0Κ. ΑΙ165. βομοη 
ἀαγομβοθδας ἀπ Ο64. 56 1π6 νν 8} 6 
0 6 Αϑίδμημηηρ, ΟΡ ΓΘ 501], 6. 
αἰσχύνη νΟΥ 56ῖποι δυςγένεια νοῦ- 
δυδβϑοίζί.. 

1080 {Πἰ  ΙΟἢ νὸν ψογάδ, ἀὰᾶ 
10} 10 ἢ} ἃ15 ο΄ πθη 0! π ἀ6. 
ΤΥυοΝο, ἀθ᾽ Η61] νϑυ] θῖ θὰ - 
ἄπ (0. (. 0645), ἀη 566, πίομὶ 
ΟΥΡΗΙΘαΡΙρὶ νοράρη. Ὠδπη 
5160 51 ποῖηθ ΘΙ ΘΗ. Π10}}6 
Μαυΐίοσ αι. ἀϊ6 ΠΡ νοῦν δηα- 
το Μοπάδο (πθῖηθ5 [6 065) ἢ ἃ - 
"θη ἢ νΘΟἢ56]1π ἃ πο ασὶρ 
απὰ οοἢ ὁ'οογ ἀποὺ (96 5161}). 
Θεά. ὕὰὸ 510} ἢἷλ οΡκΚαμϑιθ θη 
Μαυῖλο ννδηρ ἅη, τα διῇ Α1165 ρ6- 
ἴαδϑυ Ζὰ δϑῖη. [πὶ ἢ]ο} ἀαγο ἢ} 16 
Ἐπϊάθοκαηρ οἴπθ πἰθάνροη Ηθ- 
Κυηἢν φοαθι ἢ ρὲ Ζὶ ννοράθη, νν1}} 
ΘΙ" 510} 8415 δἰπθη ὅο!η. 461 Π80]} 
[σπὸ αὐϊο5. πη ΟΠ] 65. ννθο}}- 
56 1π4 νϑυ]ϑῃοπάθη Τύχη (917) "ε- 
τρασμίθη: ἤογίμηαρ ἢ ίζις οι. 51. 
2, 0, 49. ΑΙ5 5010 Π61" 1155 ΘΓ" 510} 
ἀἴ6ὸ ᾿θπθη ἀθι" ΔΙΌ ΟΥ ρΘ !]Π]6ὴ 
Ἰα556η, 6406]] 5οίψι. δ" ἴῃ (οἰ ἢ] 
56 1η65. ΒΒ ΘΙ σθη ΟἸἄοκϑ᾽ απ δορὶ 
οηνγυῖς ο»ναζίαᾳ ἴησιι τῆς εὖ διδού- 
σης. 

1052 ἡ Π᾽Ά᾽6Ὸ μῆνες (τσι ΡΠ]. 
121) 5ἰπά συγγενεῖς ἀθ5 Ο64., 
ἴη50 Ὁ. 516 Κίπάον (νρὶ. 0. (. 
Θ11 ἃ) ἀθ Τύχη 5ἰπά παπᾶ ἴμμὶ 
"οὶ ἀὸνῦ πκαηάθ βοίπον ψουνναηᾶ- 
ἴθ Θ᾽ ΘΙ οδδηι ἀθρθη 5.16116 ορβϑίζθη. 

1088. μικρὸν καὶ μ., οΥδὺ 

1088 ποτ᾽ ἄλλοσ᾽, ὥστε μὴ ᾿χμαϑεῖν τοὐμὸν γένος. 

ΚΙοῖα, ἀδᾶππ πἅθ ΒΡ θη 
5.5) 058, ΜΟῚ 6 ἃΪ5 ΕἸ Πρ ρ6- 
Ροίου. ἀπά 6] ΚΠ 10} ορζόοροὴ δῖ 
οἰπθὴ Κυῦὐπιρϑιῃνοη. ΟΡ θη ὙγᾺΡ. 
ἢ) ὰ5 ἀθιμοίηϊθ βῸ}} ἴῃ β'8η2 Δη ΘΓ 
δίηηθ ἴθ ΕΡΓΠ] απ, ἀὰ ἀὰ5 μιχρὸν 
διορίξεσϑαι ἐκ μεγάλου θονογδίθ}. 
καί οὐνὰ ποτὲ μέν, ποτὲ δέ, ννὶθ 
1]. 15, 094 ὃ νομεὺς πρώτῃσι καὶ 
ὑστατίῃσι βόεσσιν Αἰὲν ὅμοστι- 
χάει. ,.θά. 1 411 ἄνδρες μουνὰξ 
κτεινόμενοι χαὶ ἐνὶ χρατερῇ ὑσμί- 
νῃ. ἴὰ διώρισαν (ἕταξαν) Ἰϊορὺ 
Θ]610}}Ὰ}}5. α(16 ΒοΖϑιομηιηρ (08 
ὙΥ  οΙβϑϊπάθη. 

1084 ἴ. Θεά. οὑκὶᾶνι 5 }]Π 1 55110} 
ΒΟΟΪ 415 βου, νρ]. 1058 ἴ᾿, 
6" νοῦ, ἀὰ 61" 510}}) δἰ πη] ἃ]}5 
Θ0Π πη. ἀν ΤΎΟΘΙΘ ἃηβοῈ (τοιύός δὲ 
ἐκφύς, πᾶ]. ἐμοί, νρ]. 1080), 
πίοι γναϑίθη, ϑ61η (ἀθϑοθ θοῦ! δὴ5 
Του Ζὰ Ζίθμθη. ΚΡ]. Τδοι. 90 ἔ. 
Μι|ιΐ Ὠδάον]οίη. μᾶῦ)6 ἴθ ἄλλο σ᾽ 
βίαια ἄλλος ΘΟβομΡΊ θοπ, ἄὰ ἀϊ6565 
510}. ΒΙ60}} οοηϊροπα οΡκ]ἄγθη 8551. 

“ΟΠ οΡδοδδηρ 1086--1109. Ποὺ 
ἴθ, δυΐ αἴθ ϑιιμμηπηρ 56 1Π65 
Ηθυπὴ ἃΓΡΡ]05 δἰηβϑῃθηάθ πο} ἀθηκὶ 
510}, ἀὰ ἀδν' ΚΟΥ 5616. Ηρ’ ἄθη 
Θεά. ἃυΐ ἄθμ Κιυμπάχοι δμρἴάπρθῃ, 
6 νοΡάθ Ρᾶ]ὰ ἀνὐιηα πὰ ρθοη, ἄθῃ 
ΚΙΠᾶλοη 8415 ὙΥΊΘρο ϑθῖπθ ρυρη 
ἵΡΟ. σὰ [Θθρη. Οἢπθ ἄθη ὙΥ146Ρ- 
ΒΡΡΊΟΝ δὴ 65 (Ἰδι)θη5. αἱ ἀθ1π 
ΟΥάκΚο], Οοα. ννοῦάθ βοίπθη γαΐον 
ΘΙΒΟ ρθη. ἀπα δοῖπηθ Μαΐοι" [6 ὶ- 
γαῖ θη, ἴπηθ Ζὰ ννοράθῃη, 18]}} 61" 
510} ἃ5, δἷπθ ΒοΙΡΠΥ ΡΟ. ΠᾶΡ6 
ἀὰ5 Κιπά οἴπθὶ (67 ἴῃ Βορρ' υπὰ 
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ΧΟΡΟΣ. 

Στροφ΄ή. 

Εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ καὶ κατὰ γνώμην ἴδρις, 
Ξι ΝΜ ΣΝ 2 , ΕῚ ’ 3. ΤΊ ΘΝ ᾿ " 

οὐ τὸν Ολυμπον, ἀπείρων, ὦ Κιϑαιρῶὼν, οὐχ ἔσει τὰν αὔριον 

γιανσέληνον, μὴ οὐ σέ γε καὶ πατριώταν Οἰδίπου 
23) « 

χαὶ τροφὸν χαὶ μητέρ᾽ αὔξειν, 
χαὶ χορεύεσϑαι πρὸς ἡμῶν, ὡς ἐπίηρα φέροντα τοῖς ἐμοῖς 1095 

τυράννοις. 
,». -“ ᾿ Ἁ - }) 2 “ 2 27 

ἑηι8 Φοῖβε, σοὶ δὲ ταῦτ ἀρέστ᾽ δἴη. 
Ἄντιστρο φή. 

’ ᾽ὔ 2 2 - ,ὔ 57) 

τίς σε, τέχνον, τίς σ᾽ ἕτιχτε τᾶν μαχραιώνων ἄρα, 

Ἐδ6]ὰ ννα]ΐθηάθη (ἀδίιθι ρΌΡΟΓΘη. --ο 
Π16565 [164 νοη Ποίίογθη (παρὰ κΚ- 
ἴθ ψοριρι Ὁ αἴθ 5.1᾽6116 οἰπθ5. ϑδιαβὶ- 
10Π, ΨΝ16 ἀὰ5 Ταηχ!θα ΑΙ. 698 [᾿, 
ἰπάρθιῃ ἀἰθ Τυᾶρῦα]θ. νὸν ἀ6γ Καϊἃ- 
ΒΙΤΌΡΙ 6 οϑάπρο ἅππ] 0 Π 6  Ασὶ, ἀ6 5 
(οπἰΡ βίο 5 ΠΗ οἰηΖα!θρθη Ποϑθὶ, 5. 
ΑΘ56}ν. (}ο. 170 Π΄. 50}}". ΤΊΔΟΝ. 090 {ἢ 
1050. ΕἸ. 412 εἰ μὴ ᾿γὼ πα- 

ράφρων μάντις ἔφυν χαὶ γνώμας 
λειπομένα σοφᾶς. 

1081. χατὰ γν. (νῖε κατ᾽ ἂν- 
ϑρωπον φρονεῖ»), π ἃ ἢ! ἄἀθι) "6- 
βοιγάπκίθη Μ ἃ 556 τη ῖπ  ν ΕἸ η- 
5᾽ οι , 16 ἀ6ν ΟἸΟΥ 561} 656} 61- 
ἄθη γ0} 510}} Βργ1ο 1, 404 [. Αηι.081. 

1088. οὐχ ἔσει εἰς τὴν αὖ θέον 
ἀπείρατος (ὑγιθα"ρθ)" 115) τοῦ ἡμᾶς 
(5 χορεύεσϑαι πρὸς ἡ μῶν τὰ 
Θπίπο θη) αὔξειν (μεγαλύνειν, τι- 
μᾶν) σε ὡς τροφὸν κτλ. ὅ6}0]. --- 
οὐτὸν Ὄλ., ἅ.}ι. οὐ μὰ τὸν Ὄλ., 
ψνὶο 600. ἘΘΟΡΙ  Θη5 ἄμη! 10 }} ΕἸ]. 106ὅ. 

1090. 16 ΟΡ Θ ἢ ΔΗΡΓΘ6- 
οιθπάο Ζοῖῖ ἀθ5 γο]ϊμποη- 
ἀ65 ἄἀδσυΐϊοι ἃ ἀ16 ἴθ ἀϊ6 ΜΙ 
ἀθ5 ΠΑΡ ΡΟ] ο. [Ἀ]]ο πάθη 560]18- 
τἄριθοη ΘΡΌΒ56η ὨΙοπγβίθη, ἃ νν6]- 
θη. ποθι Τνδρθάϊθη δυβρο νι 
σι ὐράοη. ΘΓ] ΘΙ θη Βϑῖα ρῆθρίθη 
ΝΝδοιῖβ. βιοίθιθυν χὰ ννοράρθη, παννυ- 
χίδες, Απι. 158. 1141. 

1091. Αὐυϊβιοϊβοπὰ πϑπηϊ ἄἀδν (ΠΟ. 
ἄθπ ΒοΡρ καὶ πατριώταν (ρα- 
ἐγ μι, ΠΤ πατρίδα), καὶ προ 

ὸν καὶ μητέρα, νν6. ΠΟΘΙ" 
ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο. 

1095. χγορεύεσϑαι, κἐἶἰ Ἐ εἰ- 
50 η ροῦν  δὺ ἀν «νο]: 
ἀπὲ. 1158. Ενᾶρι. 782 τὴν βε- 
βαχχιωμένην ᾿Νϑαὰν: βοηϑὶ ἀείέσε- 
ται τέμενος, αὐλεῖται μέλαϑρον, 
ϑυηπολεῖται ἄστυ. - Ὀδν" Ρ]ανΡα] 
τυράννοις νἷο 801. 1001 ἃ. οἵϊ. 

1090θ. Ὁ1Γν, ἀἷἱν (ΕἸ. 147. Απί. 
1118), ΑΡΟΙΪοπ, ὖδο ἀϊ65658 
βσϑηθ βοῖη. )ὰ ἀδν (δον εἴ- 
περ ἐγὼ μάντις εἰμί δΔηρθ θη 
μᾶῖ, 50 θι6ὺ ον ἄθη οι ἀον Μδη- 
ἘΚ, ὅπ ἀθϑβθη ὥΡΓΌΟΙ, 510} ἀδ5 
δᾶηΖθ Ὠνδιηᾶ ἀν 6}, πηὰ ἀπ 0}} ἀθη 
Οδαϊριιδ᾽ δμ οκβα] ἴῃ Βσαρο δὸ- 
506 }}0 ννᾶγ, 416 «{{}}6} 6160 τηῦρο ἱπηη.. 
ψν ΒΡ 6 [Πρ βοὴ. Εἰς ΚΠπρὺ ἀ00} 
οἷπ ΑμΠῸρ νοη ΒΟΒΟΡΡΉ]Ξ5. ΠΙΠΑΌΓΟΙ, 

Απυϊϑὺν. ΘΙ ΝΥ Ρἢ6 
δαὶ ἀϊοῖν ἄθ Ρᾶηπ οὐδν ἴ,οὁ- 
ΧΙἃ5 ονβουοη οὐδν Βα. Ηθ6ν- 
65, αὺ Ιοηγ 505 νοὴ 6δἷ- 
ΠΟΙ ΝΡ ὸ ἄϊοι σον οη- 
Π6η7 ἢὰ ἀὰ5 "15 Ζζὶ πάο [ονρο- 
βϑίζίο τίς σε ἔτικτεν, ἡ --- ἤ 50}16- 
Ῥοῃμά ϑθίη νυ ράθ, 850 βϑ ἢν ἀ16 Ἀθάθ 
ἴῃ δἰηθ ἃπάθνθ Ὑνεπάππηρ ἴβθοι, ἴῃ 
ΘΙ Ο  Ρ, ννᾶῃγροη Ζαθρδὺ πο 461" 
Μαυΐίοι ροίραρὶ τναράθ, 46 αϊον 
ψοΡΔη Ὁ ππὰ 45. πὰ ουβίθη (]16 46 
γοΡαιΐο οπάθ ουθαη ΟΠ] 5.50} 
8η5 πάρ βφουΐοκι ρα. 

1099θ. τᾶν μακρ., τᾶν δαρο- 
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1100 Πανὸς ὀρεσσιβάτα πατρὸς τιδλασϑεῖσ᾽, ἢ σέ γ᾽ εὐνάτει- 
ρά τις 

“Λοξίου; τῷ γὰρ πλάχες ἀγρόνομοι πᾶσαι φίλαι". 

εἰ. ὃ Κυλλάνας ἀνάσσων, 
"» - λυ» 

1105 εἴ9᾽ ὁ Βαχχεῖος ϑεὸς ναίων ἐπ᾽ ἄλρων ὀρέων εὕρημα δέ - 
ξατ᾽ ἕκ του 

Νυμφᾶν Ἑλικωνίδων, αἷς πλεῖστα συμπαίζει. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

βίων Νυμφῶν, ἄονοπ Νάιπθα 
ατ5 ἄδην Ζιβαμιηθηῃδηρο πη 1109 
δύ μ6 1}. 16 Νγριθπ, οὔὐβόμοπ 

5[6ΥΉ ΠΝ, δηρὸν μὲν ζώουσι καὶ 
ἄμβροτον εἶδαρ ἔδουσιν, Καί τε 
μετ᾽ ἀϑανάτοις καλὸν χορὸν ἐρ- 
ρώσαντο ἤγιιι. Ποιπ. θη. 200: 
916. Ιοθοη. πᾶοῖι Ποϑιοὰ Εἰ". 109. 50 

Ιάπβὸ υνῖθ οἷπ Ῥα θαι, ἀθυ 56} 

αἷν νὰ ; ἀϊὸ Ὠυγαάθη βιθ θη τὶς 

ἄθη Βᾶμποι ἰσοδένδρου τέχμαρ 
αἰῶνος λαχοῖσαι, Ῥιπάαι". 

1100. γεῖ! Οοά. αὐ ἄθαι ΚιΙ- 

τπᾶλοπ ροίαπάοπ, 50 [ρε ἀθν. ΟἸον 

ἡδάομι αοιίο. εἴποι δαῇ ἀὰθ 66 Ὰ 

ἵπ ἄθη Βοῦροῦ Ρϑεῦρ!Ποπθπ Δαυβαῦζ 

μεῖ. Ῥᾷὴ (ὀρεσσιβάτης) ἀνὰ 

πίση Δενδρήεντ᾽ ᾿ἄμυδις φοιτᾷ 
χοροήϑεσι νύμφαις οι. Ἡγιῃι. 
Ὁ. -- ἢῖ6 Βίομον ὀρεσσιβάτα προς- 
πελασϑεῖσ᾽, νγοὔαι ἴον ΒΟΡΡ 5. Ο0Π]. 
δα ροποθηθη. Πᾶ}6: πελασϑῆναι 

(Ρμ1]. 619) τοῖν ἀϑαΐν. ἴὰὶ δ΄πηθ νῸἢ 

ϑιγεῖν, ἅψασθαι, νἱὸ πελάσαι ΑἸ. 
πιο. ἐμπελασϑῆναι κοίτης ΤΊΔΟΙ. 

171. Ραμ νὶρὰ τραυ]οῖ πατήρ 86- 

πᾶπηϊ, ννῖθ βοπδὶ πάτερ Διόνυσε. 
1101 Γ᾿ ῖο Ομ ΠΠ16η. ἢ σέ γέ τις 

(οπι. [ψἃπΡ. Α) ϑυγάτηρ “οξίου. 

Ὅϊ6 οἰ ἄοκιιοιο Επιοπάδιίομ ἰδὲ νὴ 

α. Ε΄. 6. Ανπάιϊ. Με]. κοὐ εὐνά- 
τειρα Τνδοι. 918. Αθβ6|ι. ῬΙΌΙΙ. 

894 λεχέων Διὸς εὐνάτειρα. ἈΡο]- 
ἴοῃ Νόμιος ᾿ιοῖσδὺ ἀπο ρθη 1οὶν 40- 
ξίας (τι 410), νγ οὶ} ἀδὸῦ ϑδ΄ί'ηπ (4685 
(ποῦ 5. δα ἀκ ΑΡΟ]] ΘΟ ΚΟ] ρόΡΊοἢ- 
τοῦ 1ϑῖ. ὕθθον σέ γε πὰ Ὀ}"1. 1117. 

1110 Εἰ χρή τι χἀμέ, μὴ ξυναλλάξαντά πω, 

ΝΟ. ορίβοϊθι νοΡθ 46. ἀποῖ Ηο- 
τοά. 1, 10, 8 ἤ χου ἐν γῇ τῇ ᾿41ϑη- 
ναίων ἢ σέ γε ἐν τῇ Δακεδαιμο- 
νίων διαφορεῖσϑαι ὑπὸ κυνῶν. 

1104. δυο, ϑόιη 465 Ζδθι5 
ππὰ ἄον ΑΠ]αμ 46 Μαῖα, νναρά διῇ 
ἄδπι ΟἸἹΡΓῸ] 5θῖποθ ἀθθι!Β ΡῈ 5 
ΚΥΠΟπΘ ἴῃ Αὐκαάϊθη. ΠΟ νΘΡΘΕΡ. 

ι105., ὃ Βαχχ. ϑεὸς ἰὉ. Ὁ. 
678. 1494) νοὶ Ῥίιαποκθ5. ὀρειφοί- 
της Διόνυσος, “τὶς ἵππὶ νου Ζαρ5- 
τνοῖβο ἄἀον αἰρ το] ἀθ5. Ῥαγπᾶ5505 
6 ]ρ ἰδι. - εὕρημα δέξατο 
χὰ ἄθηκοη να γι. ἤοιι. Ρᾶῃ. 
40 ἢν, ννοὸ ἤργιποϑ πὶῦ ἀθν ΤΟΙ οι" 

Ὧο65 Ὦγγορθ ἄθη Ῥὰπ ογζθιρὶ: τὸν 
δ᾽ αἷψ᾽ ἭἭ ρμείας ἐριούνιος ἐς χέ- 
ρα ϑῆκεν Δεξάμενος, χνοΡαιι οἱ’ 
Ζαπι ΟΙγὴρ δἰ] ἀπά δεῖξε παῖδα 
“ΣΟ. 

1100. ῖὸ ΠΟΘΙ ΚοπΊΒ ΘΙ 6 πα 

ΝΎ" θα 5ἰπᾷ ἀϊθ Μαβοι οὔθν ἰοἷ- 
θ δι μνίϑομθα Νγμριιθη, ἄθρθη Υ οἱπ- 

512, τὸ ΜΠειβήϑριον ὄρος, πη Ηε- 
ΤΠ Κοὰ βονθοϊποῦ αΡαθ. --- συμ - 
παίξει, Απδογθοηῦ. Εν. 2 ὥναξ 

(Ὀιοιγ505), ᾧ δαμάλης Ἔρως Καὶ 
Νύμφαι κυανώπιδες Πορφυρέη τ᾽ 
᾿Ιφροσίτη Συμπαίζουσιν " ἐπιστρέ- 
φεαι δ᾽ ὑψηλὰς κορυφὰς ὀρέων 
χτλ. 

1110. κἀμέ, ἴχι ἀδρθηβαὶζ Ζὰ 
1115 1, νιῖο ΡΙΗΙ. 192 εἴπερ χἀγώ. 
τι φρονῶ 0. (. δὅ8. πὲ. 719, -Ξ 
Μιι ξυναλλάξαντα (ὃμιλήσαν- 

ταὶ νϑ]. 1190. 
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πρέσβεις, σταϑμᾶᾷσϑαι, τὸν βοτῆρ᾽ ὁρᾶν δοχῶ, 
ὅνχίξρ πάλαι ζητοῦμεν. ἕν τε γὰρ μαχρῷ 
γήραι ξυνάδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος, 
ἄλλως τὲ τοὺς ἄγοντας ὥςπερ οἰκέτας 
ἐγνωχ᾽ ἐμαυτοῦ" Φ ἢ. 8. ὀπιστήμῃ σύ μου 1118 
προὔχοιδ᾽ τάχ᾽ ἂν που, τὸν βοτῆρ᾽ ἰδὼν πάρος. 

ὶ ΧΟΡΟΣ. 

ἔγνωχα γάρ, σάφ᾽ ἴσϑι" “Ἃαΐου γὰρ ἦν, 
Η τις ἄλλος, πιστὸς ὡς νομεὺς ἀνήρ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΥΣ. 

σ 
ἢ τόνδε φράζεις; 

-ὡ- ») - 

ὃ πρῶτ᾽ ἐρωτῶ, τὸν Κορίνϑιον ξένον. 

1120 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

τοῦτον, ὅνττερ εἰςορᾷς. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὗτος σύ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέττων 
ει Ὁ 59.) 23ϑ». 5 - ." 3 Ὑ ’ 
06 ἂν σ δρωτῶ. “αϊου ποτ ἦσϑα συ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 
κ - 2 ) , 2 7 .7 ; 

ἢ, δοῦλος; οὐκ ὠνητός, ἀλλ᾽ οἴχοι τραφείς. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ:. 

ἔργον μεριμνῶν «τοῖον, ἢ βίον τίνα; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

στοίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου ξυνειπόμην. 1125 

1111. πρέσβεις, νῖθ Αθβ86]ι. 
Ῥογῦσ, Θ᾽ νρ]. 9011. 064., ἀδ᾽ ἴπ 
ΘΟΒρ πηι" Εἰ νν ἂρ πη πδοῖ ἀν" ἀ6- 
ϑοηά ᾿᾿παιιϑϑοπαθ!, γῸη ὙΨΟΠΘΙ 6. 
ἄδθη Πιγίθη ουννανρίθῦ, γϑάθὶ. ἄθη 
ἋὝἸιον δη. 

1112. ἐν μ. γήραι (ν8]. 11. 
059) ξυν. σύμμι. (84), τῷ Κο- 
ρινϑίῳ, ξένῳ ὁμῆλιξ χαὶ ἴσος ἐστὶ 
χατὰ τὴν ἡλικίαν. 50Π0]. 

1114. ὥςπερ, πη ΡοΙαΙν, 
νοι! Οοά. πιομὶ ὉΗ͂ΚΑ δῖ. Αὐἱϑί. 
Ῥας. 2854 ὥςπερ ἠσϑόμην φϑέ- 

Ω. 

ι11ὅ. τῇ δ᾽ ἐπιστ. ἴμι ἀθρϑη- 
Βα τι 1110 ἴ. θυ ΟἸιον νυγὰ ἃ15 
ληζος σύ ἀπροροάθι, νγὰβ ΜΟΙ] 

ἀϊὸ Δοπάογιμρ πρέσβυ 111] ἱπ᾿ 
ΟΝ ἘΠ ἐστὶ γΘΡδηΪαϑδί παϊ, νρ]. 
χα 178. 
ΓΒ ὡς ΡΣ 1 ΟΡ’ ἃ 

ἴῃ βοίηθη Ὠιδηβίθη. βἰδηά αἷ5 ΠΙΡῚ, 
50. ἀὰ85 πιᾶηπ Το νοῦ ἵππὶ 61- 
νγαρ θη Κοπηΐθ. Ἀμήριθ νορϑίθῃρη: 
50ν 161] ἸηΔη 65 0 δἰπθηὶ ἢϊνίθῃ, 
οἰποπὶ ἄπέστον γένος (ΤΠ ΘΟΚΡΙ), ὁΓ- 
νναῦίθη Καπη. ΥὙβ]. 104. 0. (. 20. 
1121. Τινδοῖι. 402 οὗτος, βλέφ᾽ 
ὠδε, 5161 πὰρ 50 ΠΡ ἴπ5 
α δ βιομι. 

1128. 7 (αι ἔα), ἈΠΙΒΟΙ6 ΒΌΡΙ 
ἀὁ5. ΠηροΡ θοῖ5. νοη εἰμί. --- οἴκοι 
τραφείς, υδγηα, Ἰ)θιμ Κι, οι" Π1}. 
1012, νρὶ. 750. 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

χώροις μάλιστα πρὸς εἰσι ΤΗΣ ὦν; 
ΘΙ Δα 9 

ἦν ΤΝΝ Κιϑαιρών, ἦν δὲ ἀρογαρό τόττος. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ οὖν οἶσθα τῇδέ που μαϑών; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα χαὶ λέγεις ; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

1180 τόνδ᾽, ὃς πάρεστιν. ἢ ξυναλλάξας τί πως; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

οὐχ ὥστε γ᾽ εἰττεῖν ἕν τάχει μνήμης ὕπο. 
ΑΓΓΈΛΟΣ. 

χοὐδέν γε ϑαῦμα, δέσποτ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
-- 3. Ὄ 

ἀγνῶτ᾽ ἀναμνήσω νιν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι 
’ 1 μιν - ’ 

χάτοιδεν, μος τὸν Κιϑαιρῶνος τόπον 

1188 ὁ μὲν δισυλοῖσι τεοιμνίοις, ἐγὼ δ᾽ ἕἑνὲ 
ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδρὲ τρεῖς ὅλους 
ἐξ ἦρος εἰς ἀρχτοῦρον ἑχμήνους χρόνους" 
χειμῶνα δ᾽ ἤδη τἀμά τ᾽ εἰς ἔπαυλ᾽ ἐγὼ 

1129. καί, 989. Απ!. 7600. 

1190. ξυναλλάξας(Γ110)πδπρι 
νοῃ οἶσϑα ἃ». δια ἀδ5. πο Νεο- 
ΒΆΠ ΟΝ πη Ζι} 551 6 σε δὲ ἃτι5 [28 }}. 
Ἁ ΡΥ. πως βόε δα ἘΠΕ ΡΟ (ὦ 
1151. Το. 695. 

1181: ἐδ... ὅθι. ἘΠ ες 
ὕπο, ρΡ61} ἤιθην Ογ"» 1 α Ἴλ, 6) 7,6- 
οογααίϊοηο. 

1138. Ὑγζο μὰ νοι θὶ (ον 
Πρ οἶδα ὅτι χάτοιδε, ννὶδ 
Ῥ]αυΐας μὴ δοίο ηϊδὲ Ὠδδοῖο. 

1134. ΥὴοΟ!] ννϑὶ85 ΘΥ' πὸ6}} 
ἀϊό ΖὈ1ι,..8}1.5 ἀπΠρν ΘΙ  Αὐ 279. 
πάθῃ ἀν Ηἰν ἰἱϊ τὸν Κιϑ. τό- 
σον Ὀδρίηπηί, 5οιννθθῦ 1 κατ ε ἔ- 
χομὲεν νοῦν. Αι" ἴθ" ἄθι δἷηρθ- 
ΒΟ θΟηΘη Ἄορβο 1135 ᾶϑϑι οι" ἄθη 
(ἀοάδηκοη ἴα!) θη. ἀπ Ππὸρ ἄπ 6} 
ἐπλησίαζον δ]οϊοι ἀϊοὸ Παιυριὶ- 

5806, ἄθη Νουκον ἡ ἄθηλ [Π6- 
θη 5ομῃθη Ἠϊγίθη, ἴθῦνον. δίαϊι, 
ἀδ65 πὰη ἐὐρψαγίδἔθη ἐπλησιάζομεν 
ἀλλήλοις 56ἰχὶ 46." ΠΙνῖ, νν6ὶ] οι" σιι- 
ἠδοηδὺ ἂῃη 561η 6} δ ΡΚΘΙ" τηἷΐ 
ἄθῃ) ἀηάθνη ἄθηκὶ, ἐπλησίαζον 
τῷδε τἀανδρί (τῷ Θηβαίῳ ποι- 
μένει, ννἷθ 1100 ἀνὴρ ὅδὲ νοπὶ Αη- 
ΒορΡθάθιθη), σόογᾶϊς ἀὰς (ὡΘρθηδοὶ- 
{86 νοὴ 561|08ι [Ὁ]ρ16. 

1187. Νά ἄθμ ἀγκίιροβ (βοώ- 
τῆς Θά. ὅ, 272), ἀθδδθὴ ϑρᾶϊιδυ- 
ΒηΡ᾽ ἴη5 ἰοἰχζθ θυ 6] ἀ65 ΕΘ δν, 
ἀθβθοη ΕὙΠΠδυραηρ ργἱαϊθ [(8 
δορίοηιῦ»θ5 [11 (ΡΙη. Ν. Η. 18, 
49), "οί! ὅπᾳ} Ἠρϑιοά Ετὰπ- 
ἦα" ὑπ ΠοΡρϑὺ Ορρ. ὅθ06. Ο10. 
Νοῦν πϑαϊθ θθζΖίθιθη ἀϊθ βυΊ οι ]- 
506. ϑΘΠΠΟ" 560}5 Μοπδίθ πηά 
ἀανῖθον ἀἃ5 (ἀοθῖΡρ6. 

1198. χειμῶνα, ἄδθπ Υ1η- 
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. ἘΠ οὐ 2 » Ν ."» ’ 
ἤλαυνον, οὗτος τ εἰς τὰ “αἴου σταϑμα. 
λέγω τι τούτων, ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον; 

ΘΕΡΑΠῸΩΝ. 

λέγεις ἀληϑῆ, καίπερ ἐκ μαχροῦ χρόνου. 
ΑΤΤΓΈΛΟΣ. 

,ὔ ᾿] ν - οπ χρνἋ 5 “Ἴιο»ὕὔ, ’ 
φέρ εἰπὲ νῦν, τότ΄ οἰσϑα παῖδα μοί τινα 
δούς, ὡς ἐμαυτῷ ϑρέμμα ϑρειψαίμην ἐγώ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

τί δ᾽ ἐστί; πρὸς τί τοῦτο τοῦτος ἱστορεῖς; 

ΑΤΓΈΛΟΣ. 
“5 5» , π᾿ τῷ - « ἤθε, 5 , 
οὗ ἔστιν, ὦ τᾶν, χεῖνος, ὃς τὸτ᾿ ἣν νέος. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 
Ἀ) ΒῚ 2ὕ 2 , ΒῚ 

οὐχ δὶς θὁλεϑρον; οὐ σιωπήσας ἔσει; 
᾿ ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

ἁ, μὴ κόλαζε, πρέσβυ, τόνδ᾽, ἐττεὶ τὰ σὰ 
δεῖται χολαστοῦ μᾶλλον, ἢ τὰ τοῦδ᾽ ἔπη. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 
, 7 ΕῚ ’ --Ἣ ς , 

τι δ΄, ὦ φέριστε δεσποτῶν, ἁμαρτάνω; 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὐχ ἐννέττων τὸν σταϊδ᾽, ὃν οὗτος ἱστορεῖ. 
ΘΈΕΈΡΑΠΩΟΩΝ. 

λέγει γὰρ εἰδὼς οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλως πονεῖ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

σὺ πρὸς χάριν μὲν οὐχ ἐρεῖς, κλαίων δ᾽ ἐρεῖς. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

μὴ δῆτα, πρὸς ϑεῶν, τὸν γέροντά μ᾽ αἰχίσῃ. 

2 

Γ6᾽ ἅμ ον, [μΔ00. 
Βύοπον χειμῶνι. 

1140. ἢ δ" Κουτη. 61", ποοῖι πἰομ 5 
νοῦ Θ64. ΠονΚαηΓ, ἃἰιποπα, βρυῖομι 
ΟΡ θη, ἄθν ΤΠ ΟΡ απο διολι 
ἀπρϑ.Π 61). 485 ὟΥ οἴου 6 ΡΖ ΘΟ]ΙΘη. 
γ 61. 4590. ΑΘδ6}). ὅθρι. 254 οὐκ ἐς 
φϑόρον σιγῶσ᾽ ἀνασχήσει ΡΘΕ; 
Μὶὶ σέωπ. ἔσει νϑΒῖ. 90. 951 

1150. οὐκ ἐνν., 
ΑὈ] Θαρη 651. 

Α: ἀἷδ ἀρνῖρθη 

γγθπη ἄὰ 

1151. εἰδώς, νεῖ. 119, δν 1ε- 
ἀοι αἰ νονν 586 ΤΟΙ Ο1 1. 
-, ἄλλως πονεῖ, ΘΥΠΙΖὺ 510} 
οἰ πο Νοῖίδ, 415 βμἄϊιθ. 65 ἀϊθ Εηῖ- 
ἀδοκαηρ οἷπορ νυ! αί θη Β6ρο- 
Βϑη]οῖ!. 

1152. ΠΙᾺ ἀὰ ἤΐολε τὰν απίοια 
γράθη, 80 νουράθη ἀἰν δ ρα ἄρῃ 
Μυπά ὀιίπθη. δορὶ. Αθιπα]. 1, 1 
πρὸς χάριν τε κοῦ βίᾳ. Ἐν. 80}. 
δῦ Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χά- 
ριν ϑάψαι νεχρούς. 
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ΟΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. 

οὐχ ὡς τάχος τις τοῦδ᾽ ἀποστρέψει χέρας; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

1105 δύστηνος, ἀντὶ τοῦ; τί πιρορχρήζων μαϑεῖν; 

ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ. 

τὸν παῖδ᾽ ἔδωχας τῷδ᾽, ὃν οὗτος ἱστορεῖ; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ἔδωχ᾽ " ὀλέσϑαι δ᾽ ὥφελον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰς τόδ᾽ ἥξεις, μὴ λέγων γε τοὔνδιχον. 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

πολλῷ γε μᾶλλον, ἢν φράσω, διόλλυμαι. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

1160 ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοιχεν, εἰς τριβὰς ἐλᾷ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ εἶπον, ὡς δοίην γάλαι. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

πόϑεν λαβών; οἰκεῖον, ἢ) ̓ ξ ἄλλου τινός; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ἐμὸν μὲν οὐκ ἔγωγ᾽, ἐδεξάμην δὲ του. 
ΝΥ ΣΦ 

τίνος πολιτῶν τῶνδε, χὰχ ποίας στέγης; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ι165 μὴ πρὸς ϑεῶν, μή, δέσποϑ'᾽, ἱστόρει τιλέον. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὄλωλας, εἰ σε ταῦτ᾽ ἐρήσομαι πάλιν. 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

τῶν «Δαΐου τοίνυν τις ἣν γεννημάτων. 

1184. ϑΚΙ|ανοθ νυ άθη. μἷν δι! 

ἄροη Βὔοκοη βοάρομιθη Πᾶπάθη 86- 

μυπᾶάθπ ἷπ ἀἰὸ δια βϑζοβρθῃ ππά 
850 Βοζίο!ρι, αν, 909. ΑΙ. 12. 

11δὅ. τί προς χρ.» πᾶμ!]. ἀπο- 
στρέψεις τὰς ἐμὰς χέρας; 

1158. τοὔνδικον, τἀληϑές, 
γν8]. 0951. 

1100. εἰς τ, ἐλᾷ «(ηΐν 5.7 

μὴ τριβὰς ἔτι), πιολας Ἠθοίοί, 
γΙΚοΙχῦβ 6. 

1101. πάλαι, Ὑ15Γ. 
1103. ἐμὸν μὲν οὐκ ξἕγ.» 

Ζαιάου πα βΟΒΡΓΌΟΘΙΘΝ ἀπά μην ανἂι- 
5605 γῸὸὺ}" ἄρ ἀοάδηκθοι, δθίη οἷρο- 

μ65 Κιπάᾶ 850 νορροβοθοη. Ζχὶ Πὰ- 

"θη. 
1161. τις γεννημ., Μῖς φίλε 
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ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἡ δοῦλος, ἢ κείνου τις ἐγγενὴς γεγώς; 

͵ ΘΕΡΑΠΩΝ. 

οἴμοι, πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὲ τῷ δεινῷ λέγειν. 
ΟΙΔΙΠΟῪΣ. 

ΒΩ 2 2 , 2 πε (ἢ 2 ’ 

χαγωγ᾽ ἀχοῦξιν. ἀλλ΄ ὅμως ἀχουστέον. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 
χείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐχλήζεϑ᾽ ἡ δ᾽ ΒΩ 

δσω 
΄ Ψ "ὯΝ ΡΒ. Ἁ ᾽ν 93 8 27, 

χαλλιστ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ ταδ᾽ ὡς ἔχει. 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἢ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

μάλιστ᾽, ἄναξ. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὡς πρὸς τί χρείας; 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ὡς ἀναλώσαιμί γιν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

τεχοῦδα τλήμων; 
ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ϑεσφάτων γ᾽ ὄχνῳ χαχῶν. 
ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

, 

σοίων: 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν. 

χτεγεῖν γιν τοὺς τεχόντας ἦν λόγος. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
πῶς δῆτ᾽ ἀφῆχας τῷ γέροντι τῷδε σύ; 

τέχνον, 86] 
ἄθι, 0. (Ὁ. 1099. 

1108. ΑΙ5 γέννημα ἀος. [,8105 
Κοπηϊθ 6 γγήσιος (ἐγγενής Δπι. 
059) οὐδν νόϑος 5θῖπ: ἄδῃον ἀϊδ 
ΕΡαβθ ἀθ8 Θϑάϊριβ. δοῦλος 5[ἃι- 
ΚΟ Δυδάγιοκ [ν νόϑος, νῖο Τϑι- 
ΚΡῸΘ 'ἢ Αἱ. 50. β6βο ο]θη νυρὰ. 

1109. λέγειν, νρὶ. ΡΙΙ]. 62. 
1111. γέτοι δή, ἀπ ἄδπη 

ΔΙ άϊηρ5, Αν. ΝΌΡΝ. 5712. Ρ]αΐ. 

ἄθ ΒορΡ νοΡριη-" αὐιι. 2. θὲ" ΠΕΡῚ πὰρ πιο ρορἃ- 
ἄσχιι ροβίθιθη, 4855 Θθά. [οΚαβίθϑ 
οἴρομοβ Κιπά ρον όδθι, νν65}8}}} ΘΙ. 
ὯΠ 516 56105᾽ νου νν ἰδ, 

ΤΠ ΕΙΣ ἊπΦὌ ἢ Ὁ 715 Ξ 
ὡς ἀν. νιν, ν8!. 119. θὲ Ορία- 
ιν, νν6 1} δίδωσιν -- 5 516 65, 
ἀ16 πη 58} 

1116. τοὺς τεχόντας, ἄθδα 
Ναῖοῦ, 961. 1007. 

1110 

111τῦ 
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ΘΕΡΑΠΩΝ. 

χατοιχτίσας, ὦ δέσποϑ'᾽, ὡς ἄλλην χϑόνα 
- ᾿ 3 

δοχῶν ἀποίσειν, αὐτὸς ἔνϑεν ἣν" ὃ δὲ 
ζεῖ ΕῚ 1180 κάχ᾽ εἰς μέγιστ᾽ ἔσῳσεν. εἰ γὰρ οὗτος εἶ, 

ε! γῇ 2 , , 
ὃν φησιν οὗτος, ἰισϑι δύςποτμος γεγώς. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
5ν ἃ 2 ’ Ν ’ 23... ὯΝ 2 Ἄ - 

ἰοὺ ἰοὺ" τὰ πάντ ἂν ξξήκοι σαφῆ. 
ὦ φῶς, τελευταῖόν σὲ προςβλέινψαιμι νῦν, 
ὅςτις πέφασμαι φύς τ᾿ ἀφ᾽ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ᾽ 

1185 οὐ χρῆν ὁμιλῶν, οὕς τέ μ᾽ οὐχ ἔδει χτανών. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ «αἰ. 

Ἰὼ γενεαὶ βροτῶν, 
ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μηδὲν ζώσας ἐναριϑμῶ. 
τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον 

1190 τᾶς εὐδαιμονίας φέρει 
ὍΝ - [αἱ - 

ἢ τοσοῦτον ὅσον. δοχεῖν 

1118. ὡς νογθῖπάο εἰ δοκῶν. 
ννὶο Εἰπν. Η. ΒΕ. 984 ὡς λεληϑέναι 
δοχῶν. 

1189. Ο64. ννὔπϑομι 510}1 οἰβϑηῖς- 
πὸ ἄθα Τοά (Απί. 809), 081 βίῃ 
γνυμβοῖ βομν ἀστοὶ ἀϊθ ΒΙοπάπηρ; 
νυν Π 16} ἴῃ ΕΣ ΜΠ αηΡ, νρ]. 125ὅ 
1808 [ἢ 

1184. νεῖ. 806 7214: 57 
πη οἵ. 

ψιοΡιο 5 (ἀγιι65) δι851- 
ποη 1[180---1222. 85 6 Ρ θη 
ἀθ 9 Μϑηβοί θη ϑὶ ἄθ Νί ο 5 
ΒΊΘΊ οι: Νιθηδἂπ 4 ἰδὲ κΙ ἄοΚ- 
116 σὰ ῥΓοίθοη, 16 Οδ64. 
ξοῖδὶ, ἄον οἰπϑὶ 50 αἸθοκ- 
τ1τ6}}6. (δ. ἃ. Απβν. 2) γον 
ἈΡΕΡ ἰδὲ 76 σι οἸ θη ἀθι", ἃ158 
ἄἀον δοιη ΙοκΚαβίθϑβ ὑπηὰ Κκἃ- 
1 ΠΡ Κιμάονῦ ῖο Ζοῖι 
γι οι ἄρον ἀθη ππ56] 1] 5 6 ῃ 
ΕΝ οθαπά, ἀἄθη 516 δπά]ϊοι 
δἃη 5 [ἰοὺ ροῦν δομῦ δαί. 
Μδοδίο ἴθ ἀθη Πμαϊοϑϑ0ἢη 

πο βοβθιοπ πάρη, ἄἀσυτοἢ 
ἄδη ἴον οἰ πϑύνοπ ἀρ ἴ ἢ χΧ 
ΘΡΙ δ᾽, 16 ὑτὺ ΔΡθ61 }1}Ὲη πΠ6ὺ68 
ΕἸ]οπὰ ρμοϑιϊΐνυχὶ θ᾽η. -- 6» 
ΟΠ] 85. ̓ 6}} ἀθπ Ηδυριροάδηκθη, 
ΓΟ ΒΘ Υ ΘΟ 56] ᾿Ρἀ 56 ἢ 6 ἢ 
ΟαἸάοΚ 5, 6ἀ6 Διο} 511. τι. ΑΠΠ15 11, 
1. ιιβϑοία νι ρα, ποοίηα }5. Π6Γ- 
γΟΓ. 

1181. ὡς, γάρ, ονκΚΙᾶνι ἀας5 ἐώ, 
ν8}]. 816 ἢ Αἱ. 8584. -- ἔσα καὶ 
τὸ μ., Αἰ.128 δρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐ- 
δὲν ὄντας ἄλλο τιλὴν Εἰδωλ᾽, ὅσοι- 
περ ζῶμεν, ἢ κούφην σκιάν. Ῥατοὶι 
ἀ16 Ν ΘΙ 5 ΘΠ απ νοὰ ζώσ ας (ὅσαι- 
περ ζῆτε) πἰπίο" τὸ μη δέν μὲ- 
νυϊηπὶ ἀϊὸ (ἀδρθηϊ θοῦ ϑίθ ]Πὰπρ ἃπ 
ΟΠ ΤῸ ΘΙ}. 

1190. τῶς εὐδι, νοι ἀδν 716- 
ἄδι Ζι δι βϑθῆθη εὖ δ. 

1191. ὅσον δοκεῖν (ϑάρρ!ιο 
ΕΓ. 41 χάλος ὅσσον ἴδην), πᾶπι]. 
εὐδαιμονεῖν, ἃ15 5ῖ6} 6 "85 - 
116} σὰ Γἄμ] οὴ, βοίηθς ὙΠ] Υ- 
ΒΟ Θη5. ἴρῸ ἢ σὰ ννογάθη, 
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χαὶ δόξαντ᾽ ἀποχλῖναι; 
τὸ σόν τοι παράδειγμ᾽ ὄχων, 
τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σόν, ὦ πάθεος Οἰδιπόδα, βροτῶν 1198 
οὐδὲν μαχαρίζω" 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

ὅοτις καϑ᾽ ὑπερβολὰν 
’ 2 ’ - , 2 2 , 27 

τοξεύσας ἐχράτεις προτοῦ ττάντ εὐδαίμονος ὁλβου, 

ὦ Ζεῦ, χατὰ μὲν φϑίσας 
τὰν γαμψώνυχα παρϑένον 
χρησμῳδόν" ϑανάτων δ᾽ ἐμᾷ 
χώρᾳ πύργος ἀνέστας" 
ἐξ οὐ χαὶ βασιλεὺς καλεῖ 

ἐμός, καὶ τὰ μέγιστ᾽ ἐτιμάϑης, ταῖς μεγάλαισιν ἐν 

Θήβαισιν ἀνάσσων. 

11902ὥ. δόξαν τ᾽ Ῥοζοίομποι ἀὰ5 
ΤΆΒΟΠ6 [πο] πη ἀΘ  Ρ ΡΟ [6 465 ΑἸ 5 
πη {ΠΡ ]οΚ8, νϑ]. 1404. ΡΙΗ]. 1140 
-- ἀποκλῖναι, ἐχπεσεῖν, αοοίί- 
η 76, Ἰγιοίίγια». 

1193. τὸ σόν, ἃ ἄϊο!ι " 6- 
το ΓΓ6η. 

1190. δίαιι. οὐδένα παῖ Ποι- 
τἸηδηη ἀὰθ νοῦ ΜίοίνλιιπΒ ρεθοίθηα 
οὐδέν (αἰ υ5 νοπ ΑἸ] 6 ν᾽ ἃ 8 
6). φοβοῖζι. 9) 45 Νρυ πῃ ἰδὲ 
διάνκΚΟΥ: Ποιι. ἤγιι. Ψϑη. 384 οὔ τι 
περυγμένον ἔστ᾽ “Ἱφροδίτην Οὔ- 
τε ϑεῶν μακάρων οὔτε ϑνητῶν 
ἀνθρώπων. 

1190 ἔ.. "16 ΤΡΑΡΊΚΟΡ, ἡΥ 6] 06. ἂπὶ 
Θ6ἀ. ονοη ἄθη ΘΟῊΝ ΑἸἄοΚϑννθοῖι- 
561] ΔηΒο 1 Π10}} πο 6, 506] 16 βοίῃ 
[ΡΠ 5. Τ᾿ θη. αἰ. μὸομδὶ θοριάοκι 
ἄαρ: ΑΘβ0}. ὅθρι. 154 ἢ. δανίρ. 
Απϊρ. 1. Ἦν Οἰδίπους τὸ πρῶτον 
εὐδαίμων ἀνήρ, Εἶτ᾽ ἐγένετ᾽ αὖ- 
ϑις ἀϑλιώτατος βροτῶν. --- κα ϑ'᾽ 
ὕπερβ.το ἕ. (6 5 ἃ θυ 5ὁ ἢν ἄπ β- 
11 οἷν 5] ἅ ΚΙ 6ι τ 6 ΓΓΘα ἃ), ὑ- 
περβολικῶς εὐτυχήσας. ὍδΡ ρ6- 
ππλμή τα Αὐϑάγιοκ τυχεῖν, εὖ τυ- 
χεῖν Ἰορῖθ ἀϊθ Μοίαρ!ο. νον το- 

ΒΌΡΠΟΚΙο5. Π. 

ξεύειν (κῦρσαι ὥστε τοξότην ὁ ἄκρον 
σχοποῦ 6501.) π4}16. -- δίαι! ἐκ τ ἅ- 
τησας τοῦ, νΜοΙοΠΘη ΑἸιδρδηρ 46 
ΟἸγΚοπθιβ. θ6 1 ϑ00}}. πἰο! ΘΡυΡΑρῚ, 
μαὺ Πονιιάπη ἐχράτησε τοῦ ΒΘ 50} ν16- 
"θη, νγοζιι ὈΙπάονῦ 1201 πάρ} [μὰ 
Α μιν ἀπὰ νἱθ! θῖομν 86} ἄθιῃ ϑοιο- 
Ἰἰαδίθη ἀνέστα δοίαρι παῖ. ΑἸΠ]οίη 
ἀἃ5 ππβρυϊηροη ἴῃ ἀἷθ ἀνε Ῥον- 
505 Β0Ποίη!, ἀὰ ἀοΡ (μον βοηϑί 
ἀαγρομαις ἄθη Οφά. δηγθάθι, ἀπρΡ- 
ἃ 9]1ο., τυ 65 114}}} ἴοὸϊ ἐχράτεις 
προτοῦ βονδρὺ Βᾶ}8, βοβθηθ ον 
1204 τανῦν. )ἃ5 Πηροῦ. νορρο- 
βοὴν ἄγρὺ ΙΘΡθοΟπα 10; ἀ16. νοὶ ΟΠῸΓ 
ΘΡΙΘθθη ΒΟρΡΟΡ πη Θ θη, ποῦθη ἄθαι 
Αον., ψῖο 1202 καλεῖ, νν6}} θ06ά. 
ῃοοι Κα δπΐρ; ἰ5ὲ. Ὑ 6}. ἀπ] ἤθη ὙΥ Θ0Ε- 
581, 1511: ἢ. 

1198, πάντ᾽ τ᾿ιεὖ...».. ν8]. .1491. 
ΑΙ. 894. 1994. 

1199. γαμ ψ. παρϑ. χρ.. 8]. 
36. 1380 πὰ Ζι 99. 

1201. ἀνέστας δέ φδπίβρυιομ 
ἄθιη χαταφϑίσας μέν, ἱπάθιη 465 
Νδοιάνιοκα οροη σὰ 6}. ἤη. 
ἀρορϑοδαηρθη ἰ5., 16 452. -- 9 α- 
νάτων, ν8]. 490, νοῦ ἄθῃ νίβίθῃ 
Ορίδρη ἄδν ̓ βριήΐηχ, 

9 

1190 

1200 
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Στροφὴ β΄. 

᾿ράτανῦν δ᾽ ἀχούειν, τίς ἀϑλιώτερος; 
γ 2 

τίς ἄταις ἀγρίαις, τίς ἐν πόνοις 
ξύνοικος ἀλλαγᾷ βίου; 
ὙΌΣ Ἂ γ.ο, , 

ἰὼ χλεινὸν Οιδίσπτου χάρα, 

1208 ᾧ μέγας λιμὴν 
αὑτὸς ἤρχεσεν 
παιδὲ χαὶ πατρὶ 
ϑαλαμηπόλῳ πεσεῖν, 

»- - ᾿Ὶ «ς - Π ». 3» ,ὕ ,ὔ 

᾿Ὡ10πῶς ποτε, τῶς ποϑ' αἵ πατρῷαί σ᾽ ἄλοχες φέρειν, τάλας, 

σῖγ᾽ ἐδυνάϑησαν ἐς τοσόνδε; 
᾿Αντιστροφὴ β΄. 

1213 ἐφεῦρέ σ᾽ ἄκονθ᾽ ὁ πάνϑ᾽ ὁρῶν χρόνος, 

δικάζει τ᾿ ἄγαμον γάμον πάλαι 
1218 τεχνοῦντα χαὲ τεχνούμενον. 

ἍἋ δ. Ν ’ 

ἰὼ «“1αϊαγενὲς τέχγον, 

1204. Νρὶ. 1082 ἢ 
1206. ἐν πόνοις ξύν., ἀ. ". 

ἐν πόνοις ὧν καὶ ξύν. αὐτοῖς, νθ!]. 
σὰ 11. 064, ἴκὶ Ππρ|ῦοκΚ ἀπά 
απ ἀά 556 }1}0986 βεθυπάθη. 8 16 
Ργᾶροβ. ἐν ροῦν ἄπο! σὰ ἄταις, 
γν8}]. 194. Αὐϑβ ἄδην νου  θπά θη 
ΟοιμρᾶΡαϊν ἰδὺ χὰ ξύν. Ζιι ἀθηκθη 
μᾶλλον, νϑ]. δ16 ᾿ἰ 

1208 Π᾿ Πὰ5 Κὔϊιπο ΡΠ οὐ πηοῦὶ 
8ἃη 420 Π᾿ Ιοκᾶβίθβ. βιιβθη ὑτπρ ἄθη 
Οοά. οἰμϑὺ ἀπά ὑπ Πηρ ἴπΠπ βρᾶϊον 
415 ααἰίθη, ἀδιοι" ὃ αὐτὸς μέγας 
λιμήν, παρ ]θῖο!ν τὰν ἀν ΝΟΡΘηΡο- 
ἀδαίϊαηρ 465 αν ΑΙ 66, (ρᾶβ85- 
᾿πόπ6η. 

1209. καί (ν8].1215), οὐ δὶ ἃ]5 
ΦοΝη, ἄδαπη ἃ5 ΕΠ 6 5 6 πὶ Δ ἢ]. 
Πὰ 61" ἃθ61}" 415 501661 ΝΟΙΚοΙη- 
ἸΠΘΏΘΟΒΑΙ ΘΡΖουρὶ, 80. δοίζί (6. 
Ομ 465 ϑυδίβοῦθη (ἀορθηδδ 885 
πα θὸν ΘἸοῖο πατρὶ ϑαλ., ἃ. ". 
ἄθι 415 ΕΠ θὰ πη ἀθ" ϑάλαμος οἵ- 
ἴρη βἰδηδ. -- -πεσεῖν, χεῖσϑαι. 

1210. πῶς ποτε, πῶς ποϑ', 
νἘ]. 488. ΡΙΠ]. 089. -- αἱ πατρ. 
ἄλοχες, αἱ χκοῖται, νρ]. 1250. 

1491. Δι. ὅ09. Δόβοι. ϑθρι. 190 
μὴ πρὸς ἁγνὰν σπείρας ἄρουραν 
ἵν᾽ ἐτράφη δίξζαν αἱματόεσσαν 
ἔτλα. -- ἐς τοσόνδε, τοῦ χρό- 

νου Εἰ. 949, ννοάστο! 485 ΕοΙβοηἀ6 
510} νοῇ 561,51; Δη 50} 1655}. 

1218. γε]. 618 Ὁ ΑΙ. 646. 0. (.ὔ 

1184 δρᾷ δρᾷ ταῦτ᾽ ἀεὶ χρόνος. 
Ηϊρροποῖ ΕἾ. 2 ὃ πάνϑ᾽ ὁρῶν καὶ 
πάντ᾽ ἀκούων πάντ᾽ ὀναπτύσσει 
χοόνος. 

1915. τεκν. καὶ τεῖν. 5016 

οἰσοη] οι νοὶ Θοά. βεϑᾶρὶ δοίη, 

νῈ}]. 1240 δ 1409 Ε΄. Απί. 804. 0. 

α. 261. 
1216.ἁ ῖ6Ὲ Βύομβο᾽ Δαΐειον 

τέχνον, νοίαν Ὠιπάον ἀθ5. Με- 

υραὰ5 πᾶ] “αϊήϊτον τέκνον 

Θ 650 ΠΡ Ί θη πᾶν. ΑἸ]οῖπ ἀϊθδθ. ΠῸΡΠῚ 

ἰδὲ ποῦν χὰ το ον ρθη. ΜῈ ἄθπι 

νοη μΝἢ" ΠΟΡΡ βίοι “ αϊαγενὲς 
τ. νρῖ. Αἰ. 91 Διογενὲς τέχνον. 

Αϑβοῖι. μονογενὲς τέχνον, Δατογέ- 

γεια κούρα, ΒΡ. Ιοπ 408 παῖς ἃ 
“ατογενής. Δαοῖ Ἀπιρ. 1149 παῖ 

Ζηνὸς γένεϑλον, ἃ. ᾿ν. Διογενὲς 
παῖ. κ5 ἃ ἴῃ Δαϊαγενής ννὶὸ 
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εἴϑε σ᾽, εἴϑε σε 
’ 2 γ 9 

μήττον ειδόμαν. 
δύρομαι γὰρ ὡς 

,ὔ » ΑΝ ν" ’ὕ 

σιερίαλλ᾽ ἰαχέων 
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ἐχ στομάτων. τὸ δ᾽ ὀρϑὸν εἰπεῖν, ἀνέπνευσά τ᾽ ἐχ σέϑεν 1220, 
χαὶ χατεχοίμησα τοὐμὸν ὄμμα. 

ἘΞΉΘΕΕΧΟΣ: 

ἔργ᾽ αἀχούσεσϑ'᾽, 
ΜΞ μέγιστα τῆς δ᾽ ἀεὶ τιμώμενοι, 

οἷα δ᾽ εἰςόψεσϑ', ὅσον δ᾽ 
, Ὑὔ᾽ γ - » 

ἀρεῖσϑε πιένϑος, εἴχιερ ἐγγενῶς ἔτι 

τῶν “Ἰαβδαχείων ἐντρέπεσϑε δωμάτων. 
5 τ δ ὍΝ Ὁ υ -» ᾽ν 

οίμαι γὰρ οὔτ ἂν ἴστρον, οὐτὲ (ᾶσιν ἂν 
- - ὔ Ν , ο΄’ 

γίιναι χαϑαρμῷ τηνδὲ τὴν στέγην, ὅσα 
’ὔ δ Ἂ 2 

χεύϑει, τὰ δ᾽ αὐτίχ 

Θεαγένης πορὸὰ Θεογένης, πδα]ῖ 
180 ϑαναταφόρος. 

1211. ΝΕ]. 1848. : 
19.0.8. ὧς περίαλλα, Μ]Θ ὡς 

μάλιστα, τάχος, ἘΠ. 1439 ὡς ἢ- 
πίως. 

1220. ἐκ στομάτων, γ6Ρ64ε]- 
16} ΑἸ οΚ 51. (65 ῬΡΟΒΔΙΒΘΠ θη ἀπὸ 
φωνῆς, Ιᾶδπϊ, 16 ἐκ φρενός, 
καρθίας, ϑυμοῦ ὙΘΟΙΙΒΟΙΡ πὴ} ἀπὸ 
ρενός, ἀπὸ στόματος ππᾷ ἐξ 

ἑνὸς στόματος λέγειν. Υρ]. Α6β6}ν. 
ϑρί. 601 λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ 
στόμα. δπν. ΟΥ. 108 ἀναβοᾷ διὰ 
στόμα. ΤΠδοονΣ ρον. 4, 11 ξου- 
ϑαὶ ἀϑδονίδες Μέλπουσαι στ ό μα- 
σιν τὰν μελίγαρυν ὅπα. --- ἰα- 
χέων (ἰαχχέων, ἰακχέων) ἰδὲ Ρὰν- 
1101}. : 41 (θη). ἰὰν χέων ἰδι δηΐ- 
6 ΒΡ οΙ., ἰαχχίων φοὰηζ [Ἀ]56Π. 

1221. Ν]. ἄθη ναμβοι 49 ἢ 
1223. Ὑ61. 911.. 1111 υπάὰ μέγ. 

τιμώμενοι π1} 1202. 
1228. ἐγγενῶς, ἴα ἃπρε8- 
δια 6" Τνδιθ. Υ8]. ΕἸ. 
1528. 

1221. ΝΊοΙ αἴθ ρυβϑίθη 5" η16 
Αϑίθηβ τὰ Εἰ Ορὰ5. νυ ὕράθη ἀϊ6 565 
Ηδυβ γοϊπίροη Κῦππρη νη ϑ86ἰηθη 

εἰς τὸ φῶς φανεῖ, καχὰ 

νΘΡ ογρθηθη ϑπάθη. Ὑ᾽ 6]. χιι ΑἹ. 
θ84, Μιι ἅδη! ν ΗγρΟΡ Ὁ] δδρὶ, 
ΑΘϑοιμ. (μο. 10 Πἰ,, 4116 διγρῦπιθ ἴῃ 
Εἴη Βοι βοίθιίθι Κῦπηϊθη ἄθη γὲν- 
νυν ἀπάϊθπιηογα πἴο, ὑνορνν ΑΒ0 θη: 
ϑθηθο. ΗϊρρΡ. 716 βῥιί5 οἰμοέ ἢϊὸ 
Ταπαϊς Ὁ Νολ ἔρδ6 ἰοίο Ὡ)αΘἬ 5 
Θόοαπο ρμαΐθ)" ἽΤαπέμηι θα ρίαν 
“οοἰορίδ. Ῥηαβὶ5 ἀπὰ ΝῚ, ἄδμι Η6- 
νοα. 4, 45 (ἀνοηχῆϊϑθο ϑίθηβ ππά 

ΑΓΡΙΚαβ, οἄον ΡΠ δῖα πὰ ΒοΟΡ 5 1Π6- 
Π65 ψνοράθῃ ϑοηϑὺ νουθαπαθη, ννῖθ 
Ῥιηάαι ἰδίῃ. 2, 41 «αἱ ἀγὔρηζθη 
ἄἀθν δο Π ἀπνῚ, αν. Απάν. 6061. 15 
ἀγθηζθη ἀ6}" 6|1: χρῆν. σ᾽ ἐλαύ- 
νειν τήνδ᾽ ὑπὲρ Νείλου δοὰς ὑπέρ 
τε Φᾶσιν. 

1229. γί 1224. ὡιυνϊβοιιθη Η - 
ΡΘη νοη ἰοκαβίθβ Μουὰ πη 56 - 
δ η νοη Θοάϊρυθ᾽ ΒΙοηάππρ τπίθν- 
βοιθάθη ἱρά, 50 βροὺ χεύϑει 
ΔΓ 76πο, φαν εἴ ἀπ} ἀΐθδοη. Αἰ 
τὰ δέ ἰδὺ τὰ κεύϑει ἫΝ τὰ μέν 
ἀι ἀθηκθη: ΡΙπά. Νόπι. 8, 91 χρυ- 
σὸν εὔχονται, πεδίον ϑ᾽ ἕτεροι. 
Ἰοκαβίθ ὕὅπαθ 06" αἱηαϑϑι, οἷ 
πλῆϑος κακῶν, ΜΥ61) 516 56 105} π80}} 
Βητἀδοκιηρ [ΡΟ Γον ἀνᾷπο] δπά 
ἃπ 510.) ροίθριὶ μα: ἄδηοθν ὅ σα. 

ὯῈ 

1222 
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ς «. ; 2 »}ὔ - Ν -" 

1230 ἔχοντα χοὺχ ἄχοντα. τῶν δὲ σημονων 

μάλιστα λυπτοῦσ᾽ αἱ φανῶσ᾽ αὐϑαίρετοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

λείχιδι μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν ἤδεμεν, τὸ μὴ οὐ 
βαρύστον᾽ εἶναι" πρὸς δ᾽ ἐχείνοισιν τί φής; 

ἘΞΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τε χαὶ 
1285 μαϑεῖν, τέϑνηχε ϑεῖον Ἰοχάστης χάρα. 

ΧΟΡΟΣ. 
5 ’ Ν , , τὸ ἼΩΝ. 
ὦ δυςταλαινα, πρὸς τινος ποτ αἰτίας; 

ἘΞΑΓΓΈΛΟΣ. 
αὐτὴ πρὸς αὐτῆς. τῶν δὲ πραχϑέντων τὰ μὲν 
ἄλγιστ᾽ ἄπεστιν" ἡ γὰρ ὄψις οὐ πάρα. 
ὅμως δ᾽, ὅσον γε χὰν ἐμοὶ μνήμης ἔνι, 

1240 πεύσει τὰ χείνης ἀϑλίας παϑήματα. 
ὅπως γὰρ ὀργῇ χρωμένη πιαρῆλϑ᾽ ἔσω 
ϑυρῶνος, ἵξετ᾽ εὐθὺ πρὸς τὰ νυμφιχὰ 
λέχη, κόμην σπῶσ᾽ ἀμφιδεξίοις ἀχμαῖς" 
χύλας δ᾽, ὅπως εἰςῆλϑ'᾽᾽, ἐπτιρρήξασ᾽ ἔσω, 

1290. ἑκόντα χοὺχκ ἄχ. (58. 
ῬμΠ. 1600), ρΡ ββΙνΊ50}, νυν ἑχούσια 
πὰ ἀχούσια, ῬΙΙ]. 1318. 0. (6. 
240. 917. 

1281. αἱ φανῶσ᾽ αὖϑ., τὰ 
μὴ ἐκ τύχης συμβάντα, ἀλλ᾽ ὥς- 
σερ ἐπίσπαστα γενόμενα, ἱπάθηι 
ἴοκΚ. 510}. ορβιᾶηϑι, Ορθά. 516} οο- 
δ] πάρι ᾿ὰϊ. 9.6" (ὐοπ]. ποῖ ἄθηὶ 
"]ο55θη Ὦρϊαιὶ., ΕΒ]. ττΊ. 0. (ἃ. 895. 
16 π80}} εἰ, ἐπεί. 

1232. λείπει, ἀπολείπει, ηἰμιϊ 
αὐοεί χε ἰμοίμοδα δ1γι. 

1231 [. 8]. ΕἹ]. 101 ἡ. Οὔννο}}} 
οαοἢ ἀἃ5 ΒΟ ΡΖΙΘΙ ΒΘ, Αὐροη- 
Ζοιρθη ἀ65. ΦΔΠΘΙ 5. Ζ 861η, ἃ}- 
ΘΟ], 50. 5011} ἀοοι, δον οἷ ποίη 
(ἀδάδομίηϊπ5. ΓΘΙΟμ , ΑἸ]Ὸ5. πόνρδη. 

1289. χὰν ἐμοί, ν]. σὰ 1110. 
16 ὙνἸοἀον ο ηρ; ἀον ΡΡᾶροβ. (ἔ ») 
ππάθὺ 510. "οὶ ᾿γνν, ἀπά ἀγαμπιδὶ. 
1) 1οθσα. πο Ποι οι βομθὴ Δοι- 
ϑάηρο: ἂν δ᾽ Ὀδυσεὺς ἀνίστατο, 

Ξ 2 2 2 ’ 2 ; 3 

τίς ἂν ορσοϑύρην ἀναβαίη, ἕν 
ΕῚ 3, 2 » -- 

δ᾽ οἶνον ἔχευεν χρυσέῳ ἐν δέπαϊ 
ποιεῖν ΟΣ 

1341. ὀργῇ χρωμένη, ὑργῖ- 
ζομέγη. 

1243. ἀμῳ. ἀχμαῖς, ἀμφοῖν 
χεροῖν: 0. (.. 1112. Αθ586}ι. Τ᾿ ΙΘΡΗ. 
ἀμφιδεξίοις χερσίν. 

1244 .[. ἀρ υ  Ἐ θοι. Ὁ9.15.:.}, 
-- ἔσω Βοον!, σὰ εἰςῆλϑε, νἱῖθ 
Ηονοά. 2, 144 ἐςαγαγόντες ἐς τὸ 
ἱρὸν ἔσω. ἈΦ] ομΠ6. Ὑουβι Ππρ; 
ἀον δγογίθ 81. 1251. --ὀ ἐπερ- 
ρήξασ᾽ πδοῖν 1]. 24, 454 ϑύρην 
δ᾽ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς Πἰλάτινος, 
τὸν τρεῖς μὲν ἐπιρρήσσεσκον ᾿4- 
χαιοί, Τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσκον μεε- 
γάλην χληῖδα ϑυράων, Τῶν ἄλ- 
λων. ᾿Αχιλεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιρρήσσε- 
σχε χαὶ οἷος. ὉϊΪ6 ΑΠΙΚΟΡ ἀάρορθη 
ἐπαράξαι, ῬΙαι. Ρυνοϊ. 814}. τὴν 
ϑύραν ἐπήραξεν. 
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χαλεῖ τὸν ἤδὴ “ἀϊον πάλαι νεχρόν, 
μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχου 2 3 ς γα 

σι, ὺφ ὧν 
, ᾿ ) , Ν Ἁ Ι 

ϑανοι μὲν αὐτὸς, τὴν δὲ. τίχτουσαν λίποι 

τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύςτεχνον παιδουργίαν. γῇ 
- 3 2 , 3 , -ὕ»΄7ὦ 

γοᾶτο ὃ εὐνὰς, ἔνϑα δύστηνος διπλοῦς 
ΒῚ 3 Ν 2ὔ Ν ,ὔ 2 2 , ’, 

ἐξ ἀνδρὸς ανδρα χαὶ τέχν᾽ ἐχ τέχνων τέχοι. 
νὔ᾽ Α : - 7 ᾿) τα, 5.92 }] ἴμ 

χῶώπως μὲν ἕἐχ τῶνδ᾽ οὐχ ἕν Οοἰδ᾽ ἀπόλλυται. 

βοῶν γὰρ εἰςέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ᾽ οὗ 
οὐχ ἣν τὸ χείνης ἐχϑεάσασϑαι χαχόν" 
τι ) 3 2 - “- Ρο, , 

ἀλλ᾽ εἰς ἐχεῖνον περιπτολοῦνε ἐλεύσσομεν. 
φοιτᾷ γάρ, ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 
γυναῖκά ες ὃ} 7υναῖκα, μητρῴαν δ᾽ ὅπου 
χίχοι διπλῆν ἄρουραν οὗ τε χαὶ τέχνων. 
λυσσῶντι δ᾽ αὐτῷ δαιμόνων δείχνυσί τις" 
ὃ ᾿ ᾿ Ψ ὃ -- « - γ ,.9. 

οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, οἱ παρῆμεν ἐγγύϑεν. 
29 7.» ἔξ -- 

δεινὸν δ᾽ ἀῦσας, ὡς ὑφηγητοῦ τινός, 
πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ᾽ " ἐχ δὲ πυϑμένων 

1245. χαλεῖ, “ὶθὸ ΤΊδοΙι. 790. 
0. Ὁ. 1090. γάμον [ἃ5 τπᾶη χάλειυ. 

124. σπέρματα, ἴὕπι|ᾶἃν- 
τ πὰ ἢ 6 η. 

1241. “τὴν δὲ. τίχτουδαν 
(ἀϊ6ὸ Μυΐϊι6τγ), οἷπο ἔροιο Αη- 
καὔρίαπρ ἃη ἀὰ5 Ἀο]αιῖν, ἰπάθι 
[ν ἀϊθϑοβ αἸϊθ ἃ πἰ 416 το]αιῖνο 
Κναΐι ο11, νρ]. Αηϊ. 529 Π᾿ 0. Ὁ. 
424. 

1248. δύςτεκνον παιδ', γυ- 
ναῖχα παιδοποιόν, νΕ]. 1214 [ἢ, 
ἱπάδιη ἀά5 ΑΡρβίγδοίηιη βἰᾶγκοιυ 151, 
ννὶο δμηλικίη α. ἃ. 

1249. διπλοῦς 5 Αοοιι5. Ρ]α1"., 
4ὰ ἀἃ5 ΘΙ ΘΘη ΠΟ} βΘα ΡΒ: οἰ ρῖο δὲ: 
πλοῦν γένος οἄεν ἀμφότερον (δοιά, 
Οἀ. 2, 46) 5160}. ἄθῃν ἴπ ἄνδρα καὶ 
τέχνα ἰἰδοροπάθη Βορυ {6 55 Π[ρὺ 
μιᾶι. ὈῈΡ δίηπ: ἔγϑα διπλοῦν κα- 
κὸν τέχοι, ἄνδρα ἐξ ἀνδρὸς καὶ 
τέχνα ἐχ τέχνων. Ὦϊ6 διθαοίαν ἰδὲ 
ΔΠΔ]ΟΡ 6 ὙΝ οἰ λον] σμρ ἀον Ὑνεη- 
ἀυπροπ. καὶ ταῦτά γ᾽ ἄλλα ϑαλ- 
πεται δάκη, ἃ. ᾿ι. καὶ τοῦτο ἄλ- 

λοτι ϑάλπεται, ἤγουν δάχη. ὅλη 
80 Επι'. Π. Ε΄. 950 διπλοῦς ὁπα- 
ϑοῖς ἡν γέλως φόβος ϑ᾽ ὁμοῦ. 

1280. ἄνδρα, ἄδπ Οϑάϊρι5. 
16 1μοϑὰρὶ ἄν δρ ας, ΘΙΟΒ6 πὸ- 
Ρεὴ διπλοῦς τηϊδδνουδίδπάθο τνον- 
ἄθη Κῦπηϊθ, 5ιθιῦ. Οἷον ΟΟΥΓΘΟἴα] 
τέχνα θὰ βΊθιοῃ. δ΄Ά᾽Ά᾽Ὲ ΑἸ] 6- 
Ραιϊοη νὶθ 811.  Ὲ 31.»1.2}5: 

1ϑ5ϑυσύιυ οἷὖ;. αὐπόϊην, 
6) πογι ἐἑομίέ, ν}]. 1191. 

1255. ἔγχος, οἰαίέμο, Αἱ. 98. 
1200. γυν. οὐ γυν., ΨΕΙ. 1214. 

Αι ἀθιὶ 506016}} πὰ} Ζιὶ ἔγχος Ρδ8- 
ϑϑηάθη ἐξαιτῶν ἰϑὶ Ζὰ γυναῖκα οἴη 
4] ΘΙ Θ᾽ Π6 165 ζητῶν, ἔρευνῶν Ζὰ 
ἄθηκοπ, νρ]. ὅ88. ππὰ χὰ ΑἹ. 1014. 

1251. διπλῆν. ἄρ.-, νεῖ. 1210. 
1288. δαιμόνων τις, νϑῖ. 

ΑΙ. 248. Αθβοῖ. Αβάᾶπι. 069 ϑεός 
τις, οὐχ ἄνϑρωπος. 

1200. ὑφηγητοῦ τινός ΤΙ 
Ο. (ἃ. 1588. Κνυῦρον ἀν. 47, 4. 
60), ἃ195 ὁ» ᾿σρρηά 8} ἫΝ 
ἄθη νοῦ Ζζοϊὶρίο. 

}θ)" 
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ἔχλινε χοῖλα χλῆϑρα, χἀμπίπτει στέγῃ. 
οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖχ᾽ 
γχελεχταῖς ἐώραις ἐμτοετελεγμένην. ὃ δὲ 

1200 ὅσπτως ὁρᾷ νιν, δεινὰ βρυχηϑεὶς τάλας, 

χρεμαστὴν ἀρτάνην. ἐπεὶ δὲ γῇ χαλᾷ 

2 , 

ἐςείδομεν, 

ἔχειτο τλήμων, δεινὰ δ᾽ ἣν ταἀνϑένδ᾽ ὁρᾶν. 
, Ν «ς 

αποστιάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους 
, 2 2 

σεδρόνας ἀτΤι 2 "ω (- 

αὐτῆς, αἵσιν ἐξεστέλλετο, 
7 ΕΙΣ 2 τ --- 

121τ0ὺ ἀρὰς ἕπαισεν ἄρϑρα τῶν αὑτοῦ κύχλων, 
3 - - 2 ς 2 27 

αὐδῶν τοιαῦϑ', δϑούνεχ᾽ οὐχ θιψψαιντό νιν, 
ΡΥ τ 
οι 9 οἱ 

1202. ῖὰ κοῖλα χλῇϑρα 
ἀθιιθυ. πᾶπ ἃπΐῇ ἀϊθ Ζὰν [1η]85- 
50ΠΡ᾽ (65 Π16561]5 θοϑυ πη θη ΚΙΌΡΘη, 

ἀ1ὸ ἄδθῃ ἰιο ρθη. Απάγδησο. ηδ0}}- 
δθθθη. [πᾶρ85 ἀαρΓ τᾶη χλῆῇϑρα 
(»οδί65} δίιοῖ 415. (ν ΘΒ ἢ 6556 46) 
ΤΗῦν ἴαββθοη υὑπὰ χοΐλα γιο- 
Ἰορῦβοι τἷ ἔχλιενε νϑυθίπάθη, 
5. 6. ΤΊ αὐ ίοσύθπ. δ ν- 
ΔΌΒΘΘΟΙΟΡΘα ἸΘΙ πθ 6. ΑἀΪ16 
Τπηὰν συνγοκ, ἀϊα πὰπ Πο0}} 
νναράθ ἀπά 5θἴηθι) [ἀϊπαγ Πρ θὴ 
ἤδυμι οὰ}). 8]. ν». Αθη. 2, 480 
Τα ρθ»γ μερὶ ροδίοσχιο ὦ 6α»- 
εἰΐγο υοἱ. 495 οηεοίτ ρ}0 οὐ» τεγι1 
οαγαἴη6 ροκίθ5. 

1203. ν6]. Δεΐϊ. 1221 ̓ 
1208. θ᾽ 41} 6] 6 ]56 6 (ἀον]- 

50Π6) νν ]|6η6 ΒΓδιθ πο το. παρ ὰθ 
ἄσγοι δράπροι δ ἄθη ΟΠ] ΓΘ Ρὴ 
Ζι1581}1} ΡΠ] θη: οὐδ, ἀ16 [Οπΐ6 
Δ ηθ. νὸπ ἤθη Καγορη ἄθη ἰοὶ- 
ὨΘΠ6η τηἰΐ δοπᾶμίθη ΑΘΥΠΊΘ]η 8π. 

1210. ἄρας, νξ]. 1210. -- ἄρ- 
ϑρα τῶν κ-., σὰ ῬΙΗΙ. 1998. Βα. 
Ῥμοθη. 61 εἰς δμμαϑ' αὑτοῦ δὲει- 
γὸν ἐμβάλλει φόνον, Χρυσηλάτοις 
πόρπαισιν αἱμάξας κόρας. 

1211 ἢ Οοά., συ ΕΡΚοπη 155 
βοίποϑ ἐράμθροη [ θη 5 ΒΟΚΟΙΙΊΘΗ, 
νυ ἄθὴ. οαἀο]βίοθ ΤΉ ΘΙ βοῖποβ 
ΚΟΡΡΟΓ5, ἄθη ΑἸρθη, νΟ], 455 516 
πΐοῖ πρὸ ῬΠΊοΩν ροιπαπ ππὰ αϊον 
απ ΜΙ αυοΡ το! Ζοῖυρ; ον καηπὶ πὰϊ- 
θα. [ἡ οὔᾶι. ὑϑοῖδ ἰδαϊθίο ἀϊθ ἀπ- 

, πἰθΡοΡ ἀπαηρ 

ΒΩ ,, 2 5 -}7᾽ "ἤ ’ 

ὅγασχεν, οὐϑ ὁσιοῖ εὄρα χαχὰ, . 
τ: 

Ροά6: οὐχ ὦψασϑε ἐμὲ οὐδ᾽ οἱ 
ἔπασχον οὔϑ᾽ ὅποῖ ἔδρων χαχά, 
ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ -- ὄψεσϑε --- γνώ- 
σεσϑε. ΝΥ ἁπύοια πὰ ο} αϊο Ιορὶ- 
5016. [ἀβϑηρ (65 ἀοάδηκθηβ οἱπδ 

465 δυβίθπ ΕαἸιθάο5 
αἴθ" ἀὰ5. Ζννοἶϊο (ἄδθη Ηδυρίβαι2), 
ΘΙ ΠΡ πιο Θ᾽ 6 5 6] 6 μπᾶ δῖ, 
89. 501} 18} Ἐύη ΤΕΤΝ Ἐς ων 
ΟΡ ΘΙ 5} πᾶτι6, τνᾶ! ΓΕ ὈΙομίοι» 
οἴη ρᾶγ αἰ ΚυΊΒΟ 6 ΑποΡ ἀππιΠρ᾽ ΝΥ 6161" 
ΘΙ ΘΙ Ρ ορίον αἸἰτοάον, αὶ ἀπ 
Ὀπίθυβο ἃ χυνϑοῆθη ΕΣἾι 6 πὶ ἃ 5 
πη Φ οὐχὶ ἀοβδίο βομποίάθπάθν Ζὰ 
Ἰμδοι θη: ἀκ55 516 πΙοπ᾿ 56 56- 
"θὰ πᾶτυθη, 40) 86 ν Κα [Π1ῸΡ 56- 
ἤδη 5011 6 Ὁ. Ὗ8]. 11..-1..168 ἢ, 
182 ΠΠὉ τ, 229 ἢ. θὰ. ὅ, 18 υ. Νᾶ- 
Θ 5 δο 5 ἔχο. ΧΙ Ζυνῦ ΠΙὰ5. 80 
ἌδϑοΝ. Ρνοι). ὅθ Μη νυν βρο- 
τοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα, 
Σαυτοῦ ὁ᾽ ἀχήδει, [ἅν μὴ βρο- 
τοὺς ὠφελῶν σαυτοῦ ὠχήφϑει. θ)ε- 
1051}. 46 (ον. 100. ,αἰσχρόν ἐστιν, 
εἰ ἐγὼ μὲν τὰ ἔργα ὑπέμεινα, 
ὑμεῖς δὲ οὐδὲ τοὺς λόγους ἀνέξε- 
σϑε. ΝΕ]. οὔθη 26θ8. 

1211. ὄψαιντο (οἱ χύχλοι ἃυ5 
1210), Επιάν. νοῦ ἤδυπι. ϑοίημϊαι 
βίαι ὄψοιντο. Ϊὸπ6 ΑΟΡΙ ΒΕ ΌΓΠι 
ἰδ 561 16π, ρον 1]. 24, τθ0ά Ἰδβθπκ 
ΑΙιὸ ὄψασϑε ἴῃ Πηρογαιν 50αι 
ὄψεσϑε πη Ρίπᾶαν Ριοβοά. 1, 8 
μᾶι ἐπόψατο. 

1212. οἵ ἔπ. φβοῖὺ δ ἀϊο απ- 
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᾿ 
ἀλλ᾽ ἐν σχότῳ τὸ λοιπὸν οὺς μὲν οὐχ ἔδει 

γι 3.99 2 , 

οὺς δ᾽ ἔχρηζεν οὐ γνωσοίατο. 

τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν, πολλάκις τε κοὐχ ἅπαξ 

ἤρασσ᾽ ἐπαίρων βλέφαρα. φοίνιαι δ᾽ ὁμοῦ 
γλῆναι γένει᾽ ἔτεγγον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 
φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ᾽ ὁμοῦ μέλας 
ὄμβρος χαλάζης αἱμάτων ἐτέγγετο. 
τάδ᾽ ἐχ δυοῖν ἔρρωγεν, οὐ μόνῳ, καχά, 

νυν ἰϑϑθη γΟΠ]ΖΟ θη 6 πὸ (0. (. 261. 
520 καχᾷ μ΄ εὐνᾷ πόλις οὐδὲν 
ἴδριν γάμων ἐνέδησεν ἄτᾳ), οἵ 
ἔδρα δῇ θη Μονρὰ 465 1,Αἴ05. 

1279 ἵ. ἀᾶ δ16 (τὴ πὲ γλ τῶν 
ΒΟΒΘΙ θη, 50|116η. 516. ἢπη 1Πὶ 
θαμΚΟΙ 56. 6 πη, Βθ{6ὃ΄ὉὍ᾽8ὲ [γΌΠΪ6 
πὴ} ΒοΖιιρ; Δ} 419 βλέποντα νῦν 
μὲν ὅρϑ᾽, ἔπειτα δὲ σκότον. Μὶϊ 
δ᾽ ΘΙ θυ" [Ροη]6 γοάθὶ 064. ἴῃ 80} π61- 
ἀθπάοπ (οηἰναβίθη, οὗς μὲν οὐχ 
ἔδει (ἀϊὸ Κιμάδιν, 416 516 ἢ Πᾶι- 
ἴθπ 56] 16 η 5016) ὄψ., οὺς δ᾽ 
ἔχρ. (ἀ. ᾿ι. ἐχρῆν, νυῖ6 Ὁ 0.111 
μὴ ϑανεῖν ἔχρῃξες, ὙΒ8]. 1184 [. 
ἔδει ἀπὰ ἐχρῆν») οὐ γνωσ., ἀἷε 
ΕΠΓΘΡ, ἀϊθ 516 μᾶϊιϊθθ ορκοηηθη 
5016 η. Οδάϊριι5. ἀδηκὺ ἂἃπ ἀΐϊο Βε6- 
βορπαπρ τη} ἄθη. ΕἸλορ ἴῃ Πα 68, 
5. 1911 ἵ. ΑΘΒΟΠγΠ5. δορὶ. 706 Πο 
ἀϊθ ὅοθθιι νὸν ἄορ ΔΉΡΠΟΚ ἀον 
Κιπάθν. αἱβ αἰ θιηῖροὸβ Μοῖῖν ἐθν 
ΒΙοπάμπρ᾽, ΒΘΡνΟΙ: χυρσοτέχνων (οά. 
φροισσοτέχνων) ἀπ ὀμμάτων ἐ- 

πλάγχϑη. 
1278. τε καί πεῖν 50! ΘΓ μὰ 

γῃοιονίϑοιθη ΝΟ ήραοΚ αἰ5 καί, νυ το 
0. 6. 989 βίᾳ τε κοὐχ ἑχών. ἘΠ. 
880 ἐξ ἐμοῦ τε χοὺκ ἄλλου. 

12.171: ἀνίεσαν, θη ἴδδη ἀ- 
ἴθῃ, νῖο πνεῦμα, τινοὰς στέρνων 
ἀνιέναι. 

1219. ὅδθπθο. θϑά. 918 Πίβιαἱ ογα 
ἤοοίνις ἐμεῶθ)" οἱ ἰαθθγμῦ, οαρεέ 
Ταν βρη γθυοίδἐς 8αΉ β᾽εγιθηι Ὁθη18 
υογίέ.. 16. τπποϊβίθῃ ΠάΒΟΙΣΙ α ἵ-: 
ματος, ἀδν 1μ8πν. ἃ αἷμ᾽ : Ηοι- 
᾿πᾶππ αἱμάτων, νοίαν Τιιθοᾶο. 
μὰ τοι. 2584 ὄμβρους ἀφῆ- 

κεν αἱμάτων πολυρρύτων απὰ 4Ϊ6 
ΟἸο556 ϑρόμβων αἵματος βργίομι. 
ῬΟΓβθὴ ὄμβρος χάλαξζά 9’ αἱμα- 
τοῦσσ᾽ ἐτ. ΑΡῸΡ δέοι χαλαξζῇς 
(--- χαλαζήεις) Π00 ἢ αἱματοῦς (αἷς- 
ματόεις) 5ϊ᾽πὰ Εογμθη, ὑνϑίομο. ἀ6Γ 
Ὀιαϊορ ἀον Τραροάϊο οὐον Κοιηδάϊο 
510}. φοβίαι[οι. ᾿αϊ. 16 ΜοίδρΠον" 
δὰ δὸς χαλάξης (ἐπιῦο6)" 57 αγι- 
αϊγοϑιι5, χάλαζα ὀμβρία 0. Ὁ. 1499) 
Ῥιπά. ᾿ϑίιηι. ὅ, 49 νοῦ ἀδὺ δ!  δολι 
νεῖ δ] η}}5. ἐν πολυφϑόρῳ ὄμβρῳ 
ΕΞ ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ. 0, 
29 χάλαζα αἵματος. -- ἐτέγγε- 
7 Ὁ. ΡΟ ΒΊΟΝ, ΖΌΊΤΑΙ. Ὑἱῦν 

1280 ἣ σουνἄμγθη ἄθη ἀβθ] το θη 
Ἀυποραπκὺ ποῖ θοθπα ρου 56}}}}- 
ἀογηρ ἀηὰ ὑ]Π θὰ. ΖυρΊθ οἷ. ἄρῃ 
ὈΘΡοΡραηρ σι Βοϊροπάθη. ΝΟ 
γρἄμάθγιιῃρ; 465 παπά βου ν ΠΟ θη 
μόνου ἴὰ ἄἀαϑ γοπὶ ἀδάδπκθι δοίου- 
ον μόν ῳ 5ᾶρὶ ἀν Ὀἰοιίου: ἃ 5 
σἰπα ἀϊθὸ χαχά, νοὴ ζνεοίθη 
δι15 ΒοΡο ρΟθΡοσ Θα. (νΕ]. 
1010), ὰἀπά ρίδρυξ ποθι Ζα- 
βΒοαρι, βοπάρνπ ἴῃ 5] ΘΙ ΟΠ Θ᾽ 
ΝΥ οἰβὸ Μᾶπη ππά ὟΥ 61" 0861: 
δοι βοιιο χακά, 4.1. αἴθ ρ6- 
ποΙ ἸΠονίρα ΦΟΒΡΘΟΚηΪ556. 5'η4 νθὴ 
Ιοκ. ἀπά Ορά. νόθην ἀπά ἀὰ5 
οἰ άθη ἄθυβοίθοπ υ{{{π πτόλιν Επθη 
νοη Βοίάθη Δ]16ῖη, βοηάθρη 516 βθῖ ὁ 
ΘΙ οῖοθ. 6. Βοῖο ἀθυϊοῦ ἃυῇ ἀϊθ 
τυ απάρυθανρο νυ θομίαπρ ἀπά γον- 
Κοιραηρ ἀθι παι ] θη. γριὰ! ι- 
Πἶθ56. Ζννβομθη Μαϊοῦ ἀηἀ ϑ0Πη, 
(θιμα μη ἀπά (ἀθιμδ}}}. Θδροηδᾶϊχο 
ἷ2 50 θη. εἷς ἀπ δύο ᾿ἰοθὶ ἄς Τνᾶ- 
οάϊο, 5. ζι 1. ΠΙῸΡ νιῖρὰ ἀας 

1.21 

1280 
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2 2 2 3 Ν Ν - ’ 

ἀλλ᾽ ἀνδρὶ χαὶ γυναιχὶ συμμιγῇ καχαὰ. 
ς . Ν 3. 2) 3 ᾿ ν 
ὃ πρὶν παλαιὸς δ᾽ ολβος ἣν παάροιϑὲ μὲν 
ὅλβος δικαίως" νῦν δὲ τῇδε ϑημέρᾳ 

27 - 

στεναγμός, ἀτη, ϑάνατος, αἰσχύνη, χαχῶν 
ΕΓ τὲ ν ,ὔ ἡ 3 5.7 2 2 2 ᾿ 

ιϑῦοσ᾽ ἐστὶ πάντων ογνόματ᾽, οὐδὲν ἐστ᾽ ἀπόν. 

ΧΟΡΟΣ. 

γῦν δ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ τλήμων ἐν τίνι σχολῇ -καχοῦ; 

ἘΞΑΓΓΕΛΟΣ. 

βοᾷ διοίγειν κλῆϑρα, καὶ δηλοῦν τινὰ 
τοῖς πιῶσι Καδμείοισι τὸν πατροχτόγον, 
τὸν μητρός --, αὐδῶν ἀνόσι᾽, οὐδὲ δητά μοι, 

ς δ] Ν «} «ς , 2322. 7») 

1290 ὡς ἐκ χϑονὸς δίινων ξαυτόν, οὐδ᾽ ἔτι 
μενῶν δόμοις ἀραῖος, ὡς ἠράσατο. 
ῥώμης γε μέντοι χαὶ προηγητοῦ τιγὸς 
δεῖται" τὸ γὰρ νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν. 
δείξει δὲ χαί σοι. κλῇϑρα γὰρ πυλῶν τάδε 

1295 διοίγεται" ϑέαμα δ᾽ εἰρόψει τάχα 
τοιοῦτον, οἷον χαὶ στυγοῦντ᾽ ἐποιχτίσαι. 

Αὐἀβϑουθονν δ η]1011 6 Θ᾽ βρι2ι, ἰη 61} 
416 νοῦ ζννθίθι διιϑροβηρθηθη 77]ιἃ- 
ἴθη (Ερἄπραπρ απὰ ΒΙΘπἀπη5) μοὶ 
ἄθιη. οἰβ θη ΘΠ] 6 ΥὙ ΡΠ] [1556 
ἀοο ἃ Βοιάθη. ΖυρΊθιο Ἰαβίθη. 
16 οἷο βοϑοπάθυθ ἄνθοκθ νοῃ 
ἄθη ὨὈγαιδι κοι. οομθάθηρ Κη- 
ἀπηρ χυνϑῖον ΡΠ Ρ 8} 416561}6 
ὙνοΡΕ ΟῚ 5011 π6Ρ ΘΊΘΙΟ [8115 ἀἃ5 
Ὑνυμάουραᾶγο 5ἰθίρουπ, νῷ]. 1282. 
839. ἀ16. πδοπάγαοκϑνο! ]ο ὙγΊΘάοΡμο- 
Ιὰπρ νοὴ ὄλβος, ἃ. 171. 18. Α6]η- 
Ἰ1οἷν φρο θ]46ι ΡΠ]. 554 ΗΠ 

1282. παλαιὸς ὄλβος, Ἐϊη 
ΒΟΡΡΗ, Δ] ΟΡ ΟΡ ΒΘ θ θη, 8. 
χὰ 1070 υπὰ νρ]. 1196 {{ 

1289. νῦν πἰημΐ τῇδε ϑημέρᾳ 
πΘΡθη 510}, ὑπ ἄθιη ὅ πρὶν παλ. 
ὄλβος ἀυπὰ πάροινϑε μέν ἀϊ6 ΝΥ ἃρο 
σχι παϊθη ἀπὰ ἀϊθ ἀδροηδᾶϊζα Ζὰ 
μ θη. 

1284. ΕἸ βρΡθ θη ά Απιρ. 4 [, 
1280. θὲ} Ομον [ἅμ ο" ἤραρὶ πἰομι 

Ἀ]ο55, ὁ" πὰ ΒυΠ6 56], 50 η 6 Ρὴ 
γν ΘΙ ποι" Ζιβίαπά ἀον Ἀπ]. 

1289. τὸν μητρός, -- πόσιν 
οὐδι" ΟΠ ΘΙ 65 ννΔρῚ; ἄου" οῖίδ 
ΠΩ ΜΠ ΖΕ ΖΙΙΒΘΊΖΘΗ, νι οἷν Δρο- 
βορθϑβθῃ ἐπ᾽ αἰσχροῖς, Ατ. ΨΈβρρ. 
1211 ὡς ὃ Καρδοπίων τὴν μη- 
τέρα. 

ἄθῃ τηῖν βοᾷ. 
1291. ἀραῖος, νἷο 644. -- 

ὡς ἦρ., 246 Η΄᾿ ΚΕ]. 820 Γ. 
1294. Κρ]. Αι. 00. Απὶ παιῦν- 

᾿Ἰομϑύθη [580 τπᾶπ Θθά. ἃ]5 50}- 
7660 χὰ δείξει, ἄοο Κᾶπη 65 
800} ΠΡΟ ΒΟ Π]101) ΘΘΠΟΠΊΠ.ΘΙ Ὑγ61"- 
ἄδθη, 65 ψνίὶιρα 510} κοίβθῃ, 
ν]θ Οἵ ἴῃ Ῥγοβὰ δείξει δὴ τάχα, 
αὐτὸ δείξει, δηλώσει, νΡ]. χὰ 0. 
(. 140. 

1290. Ψρ]. ΑἹ. 924. ΤΥΡο ἔν. 1ὅ 
κείνην ἀνοιχτίρμων τις οἰχτείρειεν 
ἄν. 

1200. ὡς ῥδίψων. τὰ γνορΡίη- 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὦ δεινὸν ἰδεῖν πτάϑος ἀνϑρώποις, 
ὦ δεινότατον πάντων, ὅσ᾽ ἐγὼ 
χεροςέχυρσ᾽ ἤδη. τίς σ᾽, ὦ τλῆμον, 
σιροςέβη μανία; τίς ὃ πηδήσας 
μείζονα δαίμων τῶν μακχίστων 
πρὸς σῇ δυςδαίμονι μοίρᾳ; 
φεῦ φεῦ, δύσταν᾽. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐςιδεῖν 
δύναμαί σ᾽, ἐθέλων “τόλλ᾽ ἀνερέσϑαι, 
πολλὰ πυϑέσϑαι, πολλὰ δ᾽ ἐϑόύθν, 
τοίαν φρίχην παρέχεις μοι. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
23ϑ ὦ : 

αἰαῖ, αἰαῖ, 

δύστανος ἐγώ. ποῖ γᾶς φέρομαι 
τλάμων; πᾷ μοι φϑογγὰ φοράδην; 
ἰὼ δαῖμον, ἵν᾿ ἐξήλου. 

ΧΟΡΟΣ. 
3 ’ 232.) οἱ ’ γ7.0}) 2 ’ὔ 

ἐς δεινὸν, οὐὃ ἀχουστόν, οὐδ ἑἐπόψιμον. 

1298. ΡΙΗ]. 0681. προςἔέχυρσα 
πὴ Δοοαβ., ὙΜῸ1 ἀδὺ δ΄ηη 6.}}67"- 
ἔμ δι7η) ἀθορυνιορί. 

1900. προςέβη, ΑΙ. 137. ΡΒΠ]. 
192. ΕἸ]. 498. 

1801. ἢὰ5 ΒΙ]ὰ νψῖς 2602. 1811. 
-- μείζονα (πηδήματα) τῶν 
μια κ᾿», ἈΥΡΘΙΡ ΟΠ 801. ννῖθ 46 ἄρ- 
ρητ᾽ ἀρρητων ἀπά ᾿δβοπάθιβ οἵϊ 
θεῖ ἄθη. Κοιμβίκορη:: διοῖ. ϑάρρ!ο 
χρύσω χρυσότερος, εὐθαιμονέστε- 

ος αὐτῆς τῆς εὐδαιμονίας α. ἃ. 
1302. πρός (1238), ον" ποίη 

Ζὰ ἀδίπ θη πη 56] ρθη ἴ,0056. 
ἈΝ ΣΦ ΜΝ 

ἀϊο ἀοαά. οἷη φεῦ φεῦ δύστα- 
νος, 6 Ιο 65 θ᾿ μἀον 415 ἅτ 1308 
ΤΡΡΙΒ ΒΙΘΡΊΘΙ νογϑοίζί 86 ΠΠρι μᾶῦ. 
Απάθνε ΒΟΙΡΟθοη φεῦ, φεῦ δύ- 
σταν᾽. 

1307. Θεά., ἀθ5 Ααρθη] οι β Ρ6- 
Ταυθέ, τνδηκὶ ἃι5 ἄδθπὶ Ραϊαϑὶ μ6- 
815. ΜΙ. βΡΌΒΒΟΙ Ναίανν ΔΓ 61} 

1ᾶϑϑδι πὰ ἀον ΠιοΘμ ον  θοπ ὅ68}} 
5ΘΙΠ6Ι ἢ ννοϊΐθη, ἀμπηκοη δι 
νου] θη άθη ϑ[11ὴ6 σίδπηθη. Μίδη 
γ ΡΒ] ΘΙ οΠ 6 ΡοΙγιιθϑίον θ61 Εν. Ηθο. 
1028 1 

1810. 16 Βἄομον φϑογγὰ δὲεα- 
πέτεται φοράδην. Ὠϊπάογ Πᾶϊ 
διαπ. «15 Ἰοβϑθ θηςἊδρη!: 50 ἰδ 
8115 φέρομαι Ζι ἀδηκοπ φέρεται. 

1911. ἕνα, σι 9417. δ5 ΒιΙἀ 
την Βοχιρ αὐ 1900 ἵ, Ηδνιπᾶπη μαϊ 
ΓΤ ἀΐε Βύάομον ἐξήλλου 56- 
50 ΡΊΘ θη. (φὸ ἰθηαοῦαδ.!), νυνὶ} 
νοι ΑοΡ. 2 πι ἀἰθ Μοάϊ διι556 
ἄδθιη [ηαϊὸ. 
2. 5θῖη βομθίηθη. ΑἸ]θῖη οὈΡΊΘΙΟΙ. 
2083. 1201 ἐνήλατο 5ἴ6!, 50 βομάϊι 
ἄ0601) ἄδθῃ ΟΡ. 2, Ζιιπὰὶ δῃ ᾿γυῖ- 
5606} 5.6116, Αθβ6]ι. Ρϑῦβ. 508 ὡς 
ἄγαν βαρὺς ἐνήλου, ππὰά ἄδπ 
ΑοΥ. Ιογράογ ἀσγομδυβ 46 ϑ5΄᾽πηη: 
15 Ζὰ ψνϑίοιθ Ζ16] ἀδῖπ 
ΡΡαΩΡ δοάτγαπροη 151! 

1900 

1906 

1910 

ἴπ (ἀδργᾶμοι. ρον 56 ἡ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

Στροφὴ «. 
ὍΝ ’ 

ἰὼ σγχοτου 
Ν 2 , 27 

γέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἑπιπλόμενον ἄφατον, 
2 ,ὔ , Ν , 27 ᾿ 

1915 ἀδαματὸν τε καὶ δυςούριστον ὃν. 
υ 

οἴμοι, 
.»ὕ ΟῚ ΡῚ Το ἘΝ 2... ἡ 

οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις" οἷον εἰςέδυ μ᾽ ἅμα 
χέντρων τε τῶνδ᾽ οἴστρημα χαὶ μνήμη καχῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν - ’ὔ 2 2 ἡ γ - ’ὔ 

χαὶ ϑαῦμα γ᾽ οὐδὲν ἕν τοσοῖςδὲ σπημασιν 
1320 διτιλᾶ σε πενϑεῖν χαὶ διπλᾷ φορεῖν καχά. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 
ἰὼ φίλος, 

ἈΝ Ἁ 2 Ν γ , ΒΩ ᾽ὔ 

σὺ μὲν ἑμὸς ἐπίπολος ἔτι μόνιμος. 

ὑπομένεις μὲ τὸν τυφλὸν χηδεύων. 
φεῦ φεῦ. 

ΒΩ Ν 

ἔτι γὰρ 

2 “ ως 2 Ν , - 

οὐ γὰρ μὲ ληϑεις, ἀλλὰ γιγνώσχω σαφῶς, 
καίπερ σχοτεινός, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως. 

1918 Ε΄. Μιν ἄθιι Γο]ροηάθη Κομι- 
πιο 5 γρ]. Αἴ. 999 Οδά. ογκοπηΐ 
Ζαρυϑι ἃ16 ὐόθϑϑδθο ὅ65 αηννθάον- 
θυ 5] 1 ἤθη Υ ορ  αϑ065 46" Απρθη, 46- 
το Υαηάθη ἢππ β΄ θίοι {1650} 16}- 
Ζθὴ 16 αἴθ ΕΡΙΠ ΠΟΥ Πρ ἃΠ 561Π6 
ΜΙββθιμβαῦθη, 

1814 { ἀπότροπον, ΑἸ. ΘΟ, 
ὅ τις ἂν ἀποτράποιτο, θη 1859 ὑ2- 
116}. )85 ἐπιπλόμενον ἄφ. 
(φιοά τη αραἰμηυ ἐη ἢι6 {Ή.9 717, 
Π86}} 04. 15, 408 νοῦσος ἐπὶ στυ- 
γερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν") 
νυρα ἄσυλον ἀ δάματον (ἀνίατον) 
υπά δυςούριστον βοπᾶιοι 61"- 
κᾶν! : ἀδπον τε -- χαΐ; δυςούρ., 
αἀηὐον ἀπ! θῖν Ὸ}} ρει πδὺ15 6. 
γιηά6 νου] νυ δοῖῦ, φοῖ. δαί 
416 νό]Πρὸ Αὐδροιύθμαηρ ἄθ' Αὐρθη. 
- ὃν ἰϑῦ νοὴ Ηονιπᾶππ 465 6 γ5- 
18 5565 χνθρθη χιυροϑδοίζί. 

1811. οἴμοι μάλ᾽ 
Β 418ε ΟΣ ἴΘ. ΤΊ: 

αὐὖὐϑις, 

1818. χέντρα, ἀϊΐθ περόναι 
1209 ἢἶ --χαχῶν, πιαϊο οίογηηι; 
ννῖο 1429. 

1319[}-ς .,Κοῖη ναπάθν, ννθππ 
ἄὰ ἰηπτοπ 50 ν θ] ον ]μοἰάθῃ 
1 Δ 0} 6 )απηπονίδηθ ᾿υβδίδ5- 
5651: (οἴμοι, οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις) α. 
χυνὶο ΓΔ 6 ἢ 6 ὀίμηθα οὐ ἐρᾶρϑι, ““ ἀ16 
1318 βαπαπηΐθη. ὅϑόοννο}}} 445 6 }- 
ΚΙαρθη. ἃ15. διιοῖ αἴθ ΚῦΡρρθυ οποπ 
πη ροἰβι θη ὥκκαρεύς πάθοι ἀθν 
Οἴου" ἩΑΝΑ ΘΑ: Μρ]. Αἱ. 940. 

1920. φορεῖν ἴιὰ τὐπουδας χὰ 
ἄθ ΑδαβδοραηΣ ἀθ5 ΒΟΙΠΠΘΡΖΘΒ, 
ἄρθιη πενϑεῖν, ἀὰ5 Αι 5506} 6η- 
1) 556 η, ἀὰ5 ἰαϑιθοηᾶο ἃθο- 
[ἃ 11 ἀδθν ϑοιμιμθυζθη, ν8]. 1941. 

1522. ὙΡ],. ΑΙ 859... 

1926. 11. 24. 5668 καὶ δέ σε γιυ- 
γνώσχω, Πρίαμε, φρεσὶν οὐδέ με 
λήϑεις. Νῖϊ σκοτεινός νβ]. 419. 
ΑΙ. 18 [Π 
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ΧΟΡΟΣ. 
ΝΥ Ν ,ὔ - , -»ὝἪΣ Ἀ 
ὠ δεινὰ δράσας, ττῶς ξτλης τοιαῦτα σὰς 
2 ΄- - 

ὄψεις μαρᾶναι; τίς σ᾽ ἐπῆρε δαιμόνων; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

Στροφὴ β΄. 

᾿Απόλλων τάδ᾽ ἦν, ᾿4΄πόλλων, φίλοι, 
ς Ν Ν - 2 Ν , 4} γ Ν Ψ 

ὁ χαχὰ χαχὰ τελῶν ἐμὰ τα ἐμὰ παϑεα. 
2 2 2 ’ , 2 Ἂ 2 Ν ’ὔ 

ξγίαισε ὃ᾽ αὐτόχειρ νιν οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. 
, Ν )ὔ 2 ς - 

τί γὰρ ξἕδει μ'ὶ ὁρᾶν, 
ὅτῳ γ᾽ ὁρῶ δὲν ἣν ἰδεῖν γλυχύ; υ γ᾽ δρῶντι μηδὲν ἣν ἰδεῖν γλυχύῦ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ΕῚ “Ω9 Ὁ Ὰ ν , 
ἣν ταῦῖϑ' οπτωςσπξρ χαὶ σὺ φῆς. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ βλειττόν, ἢ) στερχτόν, ἢ) ττροφήγορον 
ἀν᾽, 5 

[λ 
7] » 2 » ς - Ἷ 

ἐσν ἀχούειν ἡδονᾷ, φίλοι; 

αἀτιάγετ᾽ ἐχτόσιιον ὅτι τάχιστά με, 
Ρ' , 2 ΡῚ , ν 2, , 
αὐτάγετ, ὦ φίλοι, τὸν ὁλεϑρον μέγαν, 

1528. ἐπῆρε, ἀνέπεισε, νβ]. 
1900. 

1320. 7162 δρκοηπὶ Οθά. ἀϊδ 
ὙΥ ἀμρμῖ: ἀὸν γον 465 ΤΙΡοβα8 
811 ἱκανὸς ̓ πόλλων, ᾧ τάδ᾽ ἐκ- 
πρᾶξαι μέλει. ῸΥ}. ᾿᾿πόλλων ἣν 
ὃ τελῶν (139) τάδε κακά. 

1891. [πάϑηι Θϑά. οἰπθη ἀδρϑη- 
5 ΖΦ ΒΟ θη. ΑΡΟ]Ιοη, (ον βϑίῃ 
ΟΥάΚ6] σὰ 216] ρον! (τελεῖν), 
ἀπ ἄθπι Παπάδηϊοσθη ἂἃπ 86 1πὸ 
Απροη (παίειν) ἴπὶ Εὐκοὺ αὶ, [ἅπρι 
ΘΙ Ὧῃ, 8ἃ]5. ὙγΟῸ]16. ΘΙ" βάρη: ,,(161" 
τελῶν ννἂν ΑΡ., βοβοι θοῦ. ἀΡῸΡ 
οἰρϑηπᾶπαϊς ᾿ὰϊ 6 416 Αἰιρθη 1 }} ; 
ἀὰ5 ᾿ὰ})}6 ἴοἢν 56 1085: δοιμαπ.“. ΑἹ- 
Ἰοῖα ᾿ἰητορ ἀροῖη ροβίδ! θοῦ ον ἤθη 
ϑαῖζ πάθυβ, ὑπ ἀἄὰ5 οἰ 6 ἢ ἢ ἃ - 
ἀϊρο Ααβθοινροα ἦθΡ Αὐρθη 5ἰᾶγ- 
Κοὺ ΒΟΡνΟΡΖΌΠΘθΘη : ,, ΡΟΒΟΙ]ρρη 
θοὸν" παι ἀϊθὸ Αὐροη οἰβοημᾶπαϊς 
ΝΙιοιιᾶπά 415. 10}. " διαιι [ΟΠ ΠΟ 
χιι βᾶρθῃ δηίννθάον ἔπ. ὁ αὐτό- 
χειρ νιν (τὰς ὄψεις 1328. ν!. 0. 

(. 48 ἀπά ᾧλρον ἀδ5 Ζυνάοκυοζίο- 
θὰ ἀἄθ5 ῬΡοποιιθη ἃιΐ οἷη ὀπι[θνη- 
[0 0685, 06} νΙΟρ 65. Νοιηθη 997) 
οὐχ ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἐγώ οἄδν ἔπαισε 
δέ νιν οὔτις ἄλλος, ἀλλ᾽ (οἄον ἢ 
οὔοι' ἀλλ᾽ ἢ) ἐγὼ αὐτόχειρ, πιΐδονε 
ἀν ΠΙΘΒ ΟΓ. ἃι5. θ᾽ άθη ΥΥ ὁπάαηρθη 
οἷπθ ἀδν Αὐὑΐρθραηρ ἀθ5 Ορᾶ. θηΐ- 
ΒρΡΘο Θμ 46. αὐτο. Τὰ πο ρου [,μο1- 
ἀθηβοια  ϑβαρὶ ἈΟΙΉΠΙΘιιβ ἡ πκ 
215: '᾿Ἄλλος δ᾽ οὔτις μοι τόσον 
αἴτιος Οὐρανιώνων, ᾿Αλλὰ φίλη 

μήτηρ. 
1330. ἦν, νρῖ. 1329. 
1991 1. Αὐι8 προφςήγορον 

(ΡΙΗ]. 1849) ἀκούειν ἡδονᾷ ϑἷ 
ζι ἄδῃ ογϑίθη ΟἸϊθάονυη ἀπὸ κχου- 
γοῦ τὰ δυράπζθη βλέπειν ἀυπᾶ στέρ- 
γειν. ᾿ 

1340. Νρ]. Απὶ. 1323. --- ἐχτ ό- 
πιον, νρ]. 1411]. 

1844. τὸν δλ. μέγαν (ὄντα), 
κάϑαρμα, Νῖὸ ἄνϑρωπος ὄλεϑρος, 
ὄλεϑρος ὃ βαϑύς ΑΥἰδίορ!!. 

1990 

1995 

1940 
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ἐχϑρότατον βροτῶν. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

1845 τὸν χαταρατότατον, ἔτι δὲ χαὶ ϑεοῖς 

ΧΟΡΟΣ. 

δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον, 
«; ᾿] 3 ὔ ᾿) Ὁ , 2 ΒΩ 

ὡὥς σ᾽ ηϑέλησα μηδαμὰ γνῶναι ποτ΄ ἂν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

᾿ντιστροφὴ β΄. 

δλοιϑ'᾽, ὅςτις ἦν, ὃς ἀγρίας πέδας 
1380 νομάδος ἐπιποδίας ἐλυέ μ᾽, ἀπό τὲ φόνου 

Ψ"ὔ Β] ,ὔ Ἄ Ν γ , ’ 

ἔρυτο χἀνέσῳσεν, οὐδὲν εἰς χάριν πράσσων. 
’ Ν ὌΝ Ν 

τότε γὰρ ἂν ϑανὼν 

1345. ϑεοῖς ἐχϑο., νὶο 810. 
828. 

1341. Βοάδυθ 5 ΟΡ ΘΙ, 
ἴπ Θ᾽ ΘΟ ον ΝΥ 6186 (ἴσον νἷὶδ 
δοηϑῖ ἀμφότερον) ἀ61η 65 Β6- 
νὰ ϑδίβοῖηβ ἀἄᾶνοι 16 ἀο]- 
πη605 ΟΟΒΟΙΙ οΚο5 ν β θη, γνΕ]. 
1320. δηη τὸ τὴν φροντίθ᾽ ἔξω 
τῶν χαχῶν οἰχεῖν γλυκύ 1989. 

1948. μᾶ0}. ὅσσ᾽ (ὥσσ᾽ 607.) 
ϑ. μὴ δ᾽ ἀναγνῶναι. πότ᾽ ἄν. 
[ι1οϑὶ πδῃ ,κἰδπδο}ι ὡς σ᾽ ἢϑ. μηδ᾽ 
ἀναγνῶναΐ ποτ᾽ ἄν πιἱῦ Ῥαν. Α -- 
γον». ἠϑέλησ᾽ ἀν ---, 50 ννῦὔπϑομς 
ἄον (πον, Οδ6ά. πδομιθ πιθιμὰ 5 
81ΟἿΝ. ΜῈ] υνῖθ ον Ζ01 ΒΟΒΙΠΠὰ ΠΡ Ρ6- 
Κοιμιηθη 861η, βοβϑοθννοῖρο 55. ΘΙ 
«οἴη [[π58] ἴῃ σηζθη [Ππιΐαηρ 6 [}}16. 
ἨϊοΡΡ ϑργῖομν 1347. ΑἸ]οη ἀϊθ 
Αὐοράογαης 465 Θοά. 1940 ΠΗ ἃ. 
ἀον 1349 ᾿Ξ ροᾶυβδβογίο Ὑ  αηβ0}ῖ [ἃ5- 
560η ἄδθη ἀδάδηκθοη παι] 10}}6}" 6Ρ- 
50Ποίηθη: πὸ ὃ ἢ 6 16} ἀϊ ὁ} πἰ6- 
815 ἃσοἢ πὰ" πᾶ θη Κθη- 
πθη ΘΠ 6 η. ΔΠῸΡ πᾶ} 6 10} μι ἡ- 
δαμὰ γνῶναι ΒΘ ΘθΘη, νυ 10 
θόθΓΡοο. 

1949 ἔ, ΟΡΡΊΘΙοΙ Οοά. νυν ῖθ5, ΨΥ ΘΙ 
ἵππ φοροιῖθι, ἤποιν ΘΓ ἄοοῖ 582 
ΑΙ] ιημοῖη, ἀθν ϑίθισουαηρ νυν οβ θη. 

1880. νομάς (1034 διατόρους 
ποδοῖν ἀκμάς), ἀϊὸ παροπάθ 

1855 οὐχ ἣν φίλοισιν οὐδ᾽ ἐμοὶ τοσόνδ᾽ ἄχος. 

Ε6556]. Ὀ16 Οαθι]οα. ἔλυσέ μ᾽ ̓ 

ἔλυσεν, ἀιι5561:" 800. Δ ρΓ'. ἔλαβέ 
μ΄. ἀὰθ πᾶν ἀ65 Μοί 5. ΠΡΟ 
δα ροπομμθ πη Παΐ. ΑἸ]οίη ἀπὸ (50 
ννᾶθο ἅτ5 ἄθι συνοίϊθα (Ἰ6 46 Ζὰ 
ἐγράηζοη, ἱὸ 7134) πέδας (ὄντα, 
λυϑέντα) ἕλαβε, πι16 δοίη υἵγι- 
ομἰἰς δοίην αδρογίαυϊί, νΥῦνἀθ ἀϊ6 
Ηαμρίδβδοιθ, ἀὰ5 ΕΠ 6 556], 415 Νὸ- 
θθηβδοιθ. θ6Ππά 6] : 55  ἀθιη ἰδ 
ἀον ἀοάδηκο ἀον Βοιθαμρ 'α ἔρυτο 
κἀνέσῳσεν Κρᾶἢιρ ἀυθροάρθοκι. 
ῬΑ] βομδίην ἔλαβε ΟΜ ΘΙ ΘΒ ΟΡ, 
ζύμη} 65. ἤδοῖν ἄθηι 56}}0]. ὅςτις ἀπὸ 
τῆς πέδης τῆς διανεμομένης τοὺς 
πόδας μου ἔλαβε καὶ διέσῳσέ 

ε 6]ο586 νοῦ ἔρυτο Ζα 56 ΒΟ οῖηῖ. 
ΒΟΙΒΊΙΟΙ ἰδὲ ΡΠΡ 5 νομάϑος ὃς 
ὀπυνδθύαο ἔχεν μ᾽ 850. ὙγΘηΐρ Ζι 
ὈΙΠΙΡΟα. τυ Ανπάϊβ. ὅς μ᾽ ἀγρίας 
πέδας --- ἐχάλασ᾽, ἀπό τε 
(π86}} ΑΘ80}. Ῥνοιι. 1760), βοπάθγῃ 
ἔλυέ μ᾽ τὰ 80) γθῖθοπ, 56!ιοπ νγε- 
86η 1084 λύω σ᾽ ἔχοντα δια- 
τόρους ποδοῖν ἄχμάς. θ)ὼ5 [πη- 
Ρουοῦθη. πὸρὸὰ Αογϑίθη. ν]θ 
1190 ἢ. 1391 ᾿. 
1661. ἔρυτο (Π οπιθρίβομο ΕΟΙ1) 

χκἀνέσ., “ἰε Ο. Ο. 286 ῥύου μὲ 
κἀκφύλασσε. 

1358. οὐχ ἂν ἦν ἄχος, 16 
919. ΔΙ. 08 μὴ συμφορὰν δέχου 
τὸν ἄνδρα, ν8]. 1844. 
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ΧΟΡΟΣ. 
5) Ὁ 3 

ϑέλοντι χἀμοὶ τοῦτ᾽ ἂν ἢν. 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

γ ’ ΠΝ Ν τῇ 3. Ά Ἷᾳ 

οὐχουν πατρὸς γ᾽ ἂν φονξδὺς ἤλθον, οὐδὲ νυμφίος 
βοοτοῖς ἐχλήϑην ὧν ἔφυν ἄπο. 

-- ϑς ἘΝ " ΣᾺ 2 ’ Ν - 

γῦν ὃ αϑεος μέν εἰμι, ἀνοσίων δὲ παῖς, 
ς Ν δ εν κν  ἙΣ 2ν δ ν ΡΒ , 
ομολεχὴηὴς δ᾽ ἀφ ὧν αὐτὸς ἔφυν τάλας. 
δὲ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι χαχοῦ χαχόν, 
'τοῦτ᾽ ἔλαχ᾽ Οἰδίπους. 

ΧΟΡΟΣ: 

οὐχ οἷδ᾽ ὅπως σὲ φῶ βεβουλεῦσϑαι χαλῶς. 
χρείσσων γὰρ ἦσϑα μηχέτ᾽ ὥν, ἢ ζῶν τυφλός. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
ς ᾿ , 99 2 Φ Δ . 9. . ἫΝ 2 2 , 
ὡς μὲν τὰδ οὐχ ὧδ᾽ ἔστ᾽ ἀριστ᾽ εἰργασμένα, 

’ 2 γ Ν , 3 2, 

μὴ μ' ἐχδίδασχε, μηδὲ συμβούλευ ἕτι. 
ἐγὼ γὰρ οὐχ οἶδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων 

1858. φονεὺς ἡἤλϑον, ἄγε 
Ζ11ῃ Μόν ἀδν ΒοκΚοιηι θη, βθ- 
νοράθη, ἐς τὸ φονεῦσαι ἦλθον, 
γΒ]. 0. Ἃ. 218. 1519 ϑεοῖς ἔχϑι- 
στος ἥκω. 

1300. ἄϑεος 5ἰαι 465 πηπποιτὶ- 
Β6οη ἄϑλιος ἘΠΙηΒΙογ : [μποίδη. 
Νοῖ ἔθηιθρ οΡ64. 14 πρὸς τὸν εὑ- 
σεβῆ χαὶ φιλόϑεον ἄϑεος καὶ 
ἀνόσιος ὃ φίλος διαβάλλεται. 
θη Ζίροη Κοιιπιὶ ἄλετρός νἱο]- 
Ἰϑίο! 00} πᾶ]ιθι". ΘΙΓΘηΡ᾽ Ρ6- 
ΠΟΙΒΠΘη. Ρᾶ88ι νῦν δέ δι ἀπε δὲ 
σαῖς πΙΟ} 1, ἀὰ 416 βράϊογθη δ 16 Κ- 
5816 ἃΠ βθῖποπι {ΠΡΒΡΙ απ ρ6. πἰο 8 
ἀπάογίθη, ΑΘ" 500}. νϑυθὶηθὶ 65 
Θ᾽Θῖ οι. την ἄϑεος πδοὶ Μαβδράθο 
ἀ(δΡ βίθῃοπάθη ΒΌΡΙΟ] χαχὸς χὰκ 
κακῶν 1997. ΝΕ]. 159. 

1364. ὁμογενής ὁϊο Βύοιον. Μὰη 
ΟΥ̓ ΚΙᾶΡΙ γεννήσας παῖδας ἐκ μητρός, 
νῖο δμόσπορος 4006. ΟΠπς βεῖ- 
5Ρ161, ἀὰ τι". Η6]. 1104 ἀἴς Εν- 
ΚΙΆΡ πη Ζνν ΘΙ [6] {Ὁ 151. Π πον πᾶ 
105}. τὴ Μοίποκο ὁμολεχής 86- 
5ΟΒΡΊ 6 η, νρ]. 1215. ΕἸ. 97 ὃ χοι- 
νολεχὴς Αἴγισϑος. 

13θῦ6. πρεσβ. κακὸν καχοῦ, 
ΒΟ] ΟΡῸ5 ἃ]9. δομΠῖ- 
Π| 65, ννίθ χάχιον. χαχοῦ, νυϑ8ὶ. 
1901. 

1800. οὐδ δεὶ ὃ πῶσι χλει- 
νὸς χαλούμενος 8, νἱπὰ νοι Ο64. 
56 |ῦ0 90 δ Ροϑοηάογον Βοάσιϊ[βδιη- 
ΚοΙν ροϑοίζί, 5. ζὰ Αἱ. 98. 0. (. ὃ. 
400. 

1308. Αἰ. 684 χρείσσων Αἵδᾳ 
κεύϑων ὃ νοσῶν μάταν. 

1309 [Π 4. ἀδν (πο βοαιποϑοῦῦ, 
Οοά. 561 πίοι! νῸ}] Ρογαι θη 96- 
γύθϑθη, 5108} Ζιι ]οπάθη, 50 δου κιᾶρι 
Οοά. ἴῃ τα Προ Βθάθ, νυν ΘΙ 
616 δον. διγαίο ἀθηὶ 
γοΡροΖορθα μΒᾶ}6. Εν [ἁπρὶ 015. 1990 
15, ἀἀ85 Θ᾽ υνυϑάοι" ἄθη ΕΠ] Ρη 1π 
Ἠδάθ5 βοβοπά βδρδαρηθη, ΠΟ0ΟΙὶ ΔΌ0} 
βοῖπθ Κιπάδν (1375), ποοὺῖι ϑμα] το] 
Τῆοθοπ (1318) απά 5θῖπο αὐοιίον- 
ἴθ}}061 ὑπὰ ἀϊθ Βύγδον ἄδθν διδάϊ 
μᾶϊϊο δηβοιοη Κῦπποη. δΎΪ6 Αἱ. 
940}. ψνοράθη αἴθ νου ᾿ὙΤΊ50}} 
θονάπίθη ἀοάδηκοη ἴθ τπὶΐ Β6- 
ΒΟΠΠΘΉΠΟΙΡ ΚΙαΡ ΔαθρΟΡΧ Ιου. 

1311. ποίοες, Αἱ. 46θ2. 

1900 

190ὅ 

1510 

Τοάο. 
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2. 59Ἀ - 

σιατέρα ποτ᾽ ἂν προςεῖδον εἰς “Αιδου μολών, 
οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ᾽, οἷν ἐμοὶ δυοῖν 
ἔργ᾽ ἐστὶ χρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 

1818 ἀλλ᾽ ἡ τέκνων δῆτ᾽ ὄψις ἣν ἐφίμερος, 
ῳ 7 [Ὡ ἤἦὕ 

βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε, προςλεύσσειν ἐμοί. 
2 - - 2. οὖ - 2 ᾿ - 

οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ὅμοῖσιν ὀρϑαλμοῖς ποτέ: 
2 ἊΨ Α 2 2 Ν ,ὔ Β] Ἁ ’ 

οὐδ᾽ ἄστυ γ, οὐδὲ πύργος, οὐδὲ δαιμόνων 
2 , ἌΣ οἷς , - ᾿ς ’ὔ ΒῚ Ν 

ἀγαλμαϑ' ἱρὰ, τῶν ὃ παντλήμων ἐγὼ 
1380 χάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς 

2 2 

αττεστέρησ᾽ ἐμαυτόν, αὐτὸς ἐννέττων 
3 - [γ᾿ Ν 2 - Ν γ - 

ὠϑεῖν ἀπαντας, τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἔκ ϑεῶν 
᾿Ὶ 7] ,ὔ Ὡ “7. 

φανέντ᾽ ἀγαγνον, χαὶ γένους τοῦ “αΐου. 

1912. Θεά. ον κο" 465 γο]Κ5- 
Θ᾽ η5, αἴθ εἴδωλα ἴῃ Παάο5 "6- 
πα] 6 η ἴἢγὸ ἀθϑία! απ 5θίζθη ἢ 18 
Βοβομᾶ ραπρ ἴον, νυν Ουίοι ΡΟ 
ἤομι. Θά. 11 ποοὶῖὶ 75., Αἰὰβ οι. ὺο ! , 
ἀ16 νονγνναπάθίθη ἴἢσὸ Υ απ άθη ἰγὰ- 
θη πη 80 ἄθη [6 θ»θηάθη ἴηι ΤΡ αι 16 
ΘΙ Βομθίηθη, υ8]. 1]. 298, θὅ Π΄- ΜΝ]. 
Δϑη. 0, 494 1[ἰ.- ΟΡοη 1271 [. 

1919. οἷν. 6" ϑθ]ίηονο Παιὶν 
ἀπο} Ποιι. Θά. 14, 289 πολλὰ χάχ᾽ 
᾿ἀνϑρώποισιν ἐώργει. «ΑΥἰδι. ΝΜ ΘΒρΡ. 
1880 πολλοῖς γὰρ ἤδη χάτέροις 
αὔτ᾽ εἰργάσω. 

1814. κρείσσον᾽ ἀγχόνης, 
ἄδ διγᾶηρο ἄθου!θρθη 68, 
νγἃ5 (Γ᾽ δι δηρ Δ] 6Ϊη π]ο δἰγὰ- 
ἴθη Καπη (656). Α8. 1510 πημογὴ 
κρείσσων ἐκπηδήματος), τὶν ΒοζΖιιρ; 
Δα} ἸοΚαβίο5 η46. Π 6 διγδηρ ἃ[5 
πᾶνιοβίθ διραΐ οἵ, 6] ἄθη Τυδρὶ- 
Κόρη : Επρ, Α1Ὸ. 258 ἀρ᾽ ἄξια καὶ 
σφαγᾶς τάδε χαὶ πλέον ἢ βρόχῳ 
δέρην πελάσσαι; Βδροὶι. 240 ταῦτ᾽ 
οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἔστ᾽ ἄξια; 
ΠΟ 80]. 247. 

1815. ἀλλά, ϑ6᾽ 5ιοιηνν αν " (ὕπο- 
φορα), νῖθ ΡΒ]. 8051. --- Μιὶ 
ὄψις ἐφίμερος λεύσσειν 
γΡ]. ΡΠ]. 8417 εὐδρακὴς λεύσδειν. 

1910. βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔξβλ., 
ΘΟοά. τηᾶρ ποι! ἀἄδη Ὀ] απο ἃ παονὶ- 
50Π 6 ὴ ἰρϑρυιηρ᾽ ἀον ΚιπάοΡ θοϑιμπαὶ 

ΔΌΒΒΡΓΘΟ αι : ἄδιη! 1616. ΕΌΡ6]η 0. 
(. 218. 390. Α656}. Αρ. 1207 Ἰλίου 
πόλιν πράξασαν ὡς ἔπραξεν. Ἐλιν. 
Ον. 18 ἔπλευσ᾽ ὅπως ἔπλευσεν. --- 
Π)ὰ5 Ῥνᾶδάϊοαι βλαστοῦσ  α ἰδὲ δῃ 
ὄψις ΔΗΡΘΒΟΒ]οσβθθη, τνἄμροηα τηδὴ 
βλαστόντων οὐννανίοίο, νβ]. ΑἹ. 8. 
Αγρρίδη. Β611. Οἷν. 4, 89 ἥδοντο 
ἐπὶ τῇ ὄψει τοῦ πλήϑους ἰσχυρο- 
τάτῃ σφίσι φανείσῃ. Νεὶ. 1400. 

1918. Ἠθράκ]θ5 θῈ1ὶ ἔπ». Η. Ε΄. 
1281 οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις Θήβαις 
ἐνοικεῖν ὅσιον" ἣν δὲ καὶ μένω, 
ἐς ποῖον ἱερὸν ἢ πανήγυριν φίλων 
εἰμι; 

1380. 16}}, ἀθν' 0} νοΐ ἃπὶ 
ΠΟΡΡΙΙΟμϑθη πη ΖΦ ἂν ἴπ 
61 φΡόββοη δίδαι ΤΊ ὁ θ δα 16 06. 
[6 }}8" εἰς κάλλ. (ΑΙ. 1940) τρ α- 
φείς ν8]. 96 ἢ. πὰ πες ἀν ὅἀδ- 
ΒΘη ΠΟ Β Θὰ πρ 465 ϑοηδὶ τι. φοιζι 
1200 1 

1381. αὐτὸς ἐνν. (8580. Αἱ. 
1947), ονθη 230 [ἢ., νρὶ. 819. 

1382ὥ. τὸν ἀσεβῆ νοῦ}. νηἷΐ 
ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτόν. ΝΕ]. πὰ 1441. 
-- ἐκ ϑεῶν, νοῆ δοίϊθη (685 
ΑΡΟ]]οη. 

1389. Μιι αγᾶυβοη [ἴδ Οδά. 
᾿ΐηχι χαὶ γ. τοῦ Μαΐου (φα- 
γέντα), ἀὰ ἀϊ6 Εἰ Κοηπιιηρ ἀΠ6 561 
ΑἸ βίδιμιμιηρ Ῥου 6. βοῖη ἄγος δη5 
Το} φοϑῖ6}}} ἢ δι. 
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τοιάνδ᾽ ἐγὼ χηλῖδα μηνύσας ἐμὴν 
) - 2 27 ’ὔ ς ωῳ 

ορϑοῖς ξιιδλλον ὀμμασιν τούτους ὁρᾶν; 
2 2 2 - 2 , Ἄν δ. 
ἀλλ᾽ δἰ τῆς ἀχουούσης ὃν ἣν [τ , 7 

ηχιστὰ γ᾽" 

198ὅ 

πηγῆς δι᾿ ὥτων φραγμός, οὐχ ἂν ἐσχόμην 
τὸ μαποχλῇσαι τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας, 
4 
ἐν ἢ 

,ὔ Ν ’ ’ὔὕ ἫΝ, Ν 

τυφλός τὲ καὶ χλύων μηδέν. τὸ γὰρ 
Ἁ [ὃ δὴ ὥ ᾿- ον ἾΣ 2, -»-"Ὕ» λ ’ 

τὴν φροντιὸ ἕξξὼ τῶν χαχῶν οἰχξῖν γλυχῦ. 1900 

ἰὼ Κιϑαιρών, τί μ᾽ ἐδέχου; τί μ᾽ οὐ λαβὼν 
ΒῚ) 2 ,ὔ  Ἔ .ὕ ’ 

ἔχτεινας εὐϑύς, ὡς ξδειξα. μήπτοτε 
2 Ν 2 ,ὔ ΒΡ.) " ὔ 

ἑμαυτὸν ἀνϑρωώποισιν ἔνϑὲν ἣν γεγως; 

ὦ Πόλυβε καὶ Κόρινϑε χαὶ τὰ πάτρια 
λόγῳ παλαιὰ δώμαϑ', οἷον ἀρά μὲ 199 

κάλλος καχῶν ὕπουλον ἐξεϑρέψατε. 
γῦν γὰρ καχός τ᾽ ὧν χὰχ χαχῶν εὑρίσχομαι. 
ὦ τρεῖς κέλευϑοι χαὶ χεχρυμμένη νάττη, 
δρυμός τε, χαὶ στενωτιὸς ἐν τριτιλαῖς ὁδοῖς, 

ἂ 2 ς “ - - 2 

αἵ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο 

1984. κηλῖδα, 899. 
1985. ὀρϑοῖς ὄμμ., 419. ΕἸ. 

120. 142. --- τούτους, ἀϊὸ Βὰν- 
5." ΤΠΘΡΘη 5. 

1380. Π)ὰ5 Οὐμὸν ἰδὲ οἷπ Ο16]], 
Ἰη50 θη. ἀπο ἀἰὸ ΟΠ ΡΟ η ρθη 
ἀ16 Παυΐο οἰπϑιρθηθη: ἷθ ὙΥοΡίΘ 
δι᾿ ὠτὸς ἔρχεται τρυπωμένου ὅ0γ!,. 
ΕΥΡ. 157. ΝΔΟΙα θα ὅδποθο. ΡΠ θθη. 
224 {΄ὉἰὩ ἴβο "5 αὐ2λ6 οογοίρίο 
807)05, 6)" ηος ρα» θη τ ἨΘΉ67) 
αἰέ παϊΐ αμαΐαηι  {ἰ{Ἰγιαγη, χε θηὶ 
γ 6501, 160).6δ6 ἢαδ φιεΐρϑηι υἱασ, Π7α- 
ηΐϑιδηο αὐἰαοίς Ολγ.6., φα ὑθ0665 
γηοαηέ, “ἰδῆ υογρ θὲ ἱγαηιῖίο 
απ βιδέο μαϊοέ, ΕἼ 167)6 ροϑ5θΏι. 

1990. γβ). ΑΙ. 804, ννὸ ἴῃ ἄθη 
Ἠάβοννι". οἴη ΖΕ ον οἰολυηρ, "ε]- 
δ 50}}}16}}6 6 }" ΡΒ βί6ι: τὸ μὴ 
φρονεῖν τοι κάρτ᾽ ἀνώϑυνον χα- 
κόν.--ἔἕξω τῶν κακῶν οἶκ., 56- 
δοῦρε συνοιχεῖν, σύναυλον εἰναι 
χαχοῖς αι. ἃ. 

1391. Θεά. ἴαϑϑι νἱθν" Ερούμθη 
Β6ΙΠ65 ἔοθθη5. ἀπά 5θίηθ}" δ 10 Κ- 
5816 ἴῃη5 Δυθθ, ἢ ἀᾶΓᾶη βϑίη Μ155- 

ἱ 

1400 

σΘΒΟΒΙΟΚ Ζὶ ΘΙ Θ556η: αἷ6. Αι8- 
βϑίζιιπο 1991 [{{, ἀ16 ΕΡΖΙΘ τ Ρ᾽ ἴῃ 
ΚοΡίηι 1394 [᾿Ὁ, ἀὰ5 ΕΡΘΙΡ 55. 1 
Ὀνοίννοθο 1398 [Π{, ἀ16 ΒΘ ἢ 1ο- 
Καβιίθ. Ὑρ]. 1949 -- 1904. Ἵ 

1391. ΚΕ]. 19491΄. Επν. ΡΠιοθη. 
802 Π΄- θὲ5 Πηρογίδοιαθ ἐδέχου, 
ὙΠ ΑΥ άπ ΘΟῊΝ ΟΠ οἰ δ 6: 096 
ἀὙ  1 6 11  ΖῸ ἢ ΘΠ ἥπ 6 ἢ ἢ 
ΨΙδ 1197. 1850. 1408. 

1390. κάλλος καχῶν ὕπ. (88 
σπιολυστεφρὴς δάφνης), ἀυβ56 }}Π10}16 
ΗΘΡΡΙ ΟΠ ΚΟΙΐ, ᾿πηΘΡΠ0} νο}} 
υ»δϑο:} ἀοϑομν γα, νρ]. 178 Π, 
θη ἀοροπβαὶζ μΠἀοὺ 1397 (χαχὸς 
εὑρίσχομαι) ἰἃ5 νκαπηϊν ράθη 
465 χαχόν. 

1301. χαχός τε χὰκ χαχῶν, 
γ]. 1851 1, ῬὨΠ. 862. ΕΒ]. 589. 

1395 [. διὸ Ηδυϊπηρ ἀθν Βε- 
Ζο πα προη ἀ61 [0 }1{ἅϊ χ)8]}} ἀὰ5 
Εηἰδοίζθη ἀθ65 Θρά., νρ]. 716. 790. 
190. ἢ 

1400. τοὐμὸν αἱμα πατρός, 
ΘΙ η65 ναίουϑδ ΒΙ]αΐ, νβ]. 108. 
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ἐσείετε στατρός, ἄρά μου, μέμνησϑ' ὅτι ! 
οἱ; ἔργα δράσας ὕμιν, εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν 
ὅττοῖ ἔσιρασσον αὖϑις; ὦ γάμοι, γάμοι, 
2 ’ ΟῚ ς - Ν δ , 

δρύυσαϑ᾽ ἡμᾶς, καὶ φυτεύσαντες πάλιν 
1406 ἀνεῖτε ταὐτὸν σττέρμα, χκαἀπεδείξατε 

πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, αἷμ᾽ ἐμφύλιον, 
γύμφας, γυναῖχας, μητέρας τε, χὠπόσα 

7, 7 

αἰσχιστ 
2 2 7 2) , 
ἐν ἀνϑρώποισιν ξργα γίγνεται. 

2 2 Ν 2 - Ν ἥ - 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσϑ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν χαλόν, 
ὅπτως τάχιστα, πρὸς ϑεῶν, ἔξω μέ που 

Μ ) ΡλῚ ’ 3 ὌΝ ’ 

καλυψατ᾽, ἢ φονεύσατ᾽, ἢ ϑαλάσσιον 
2 

ἐχρίινατ᾽, ἔνϑα μήποτ᾽ εἰςόψεσϑ᾽ ἔτι. 
ΠΣ Θ᾽ 7. Ὁ 
ἴτ᾽, ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου ϑιγεῖν. 

1516. Εἰ. ΡΙιοθπ. 80 τὸν ἐμὸν 
ὠδίνων πόνον. 

1401. Ποηκὺὰ ἰἢΡ ΠΟ Ὸἢ δη 
ἸΏ 10}, 4855 νὰἃὰ5 [ὧν Τῆδαίδη 
γνο ΠΡ ναοῦ παρ οηα 1οἢ πϊπ- 
τορἀνγοίη ψν ῖο ἀρν] 68 
ἄοον {π4 0) ΠΡ δαιζ πᾶηρι!, τ- 
ΒΟΙΡ Ομ. νοὰ ὅτε ἃ}, 061 5ἰδιὶ με- 
γάλα, δεινά νυἱνὰ ἀδ5 7) 
οἷα, ὁποῖα δοδβοιζὶ, ϑάυμριθπμοῆεϊ 

γ8]. Αὑϊ. 2. 
1Ὶ402ζ. 2) ὲὸν θῖν 

1913), ᾿πϑο θη. ἀθν Ονὶ θόδοι Τηὰ- 
ἴδηι ὀηίννθιυ υυρὰ. ΕΠ ρΘη ΠΟ Καηη 
ἄθη θροίννοθο Κοὶπθὸ ΕΣ ΠΠ Πρ; 
ἃπ ἀὰ5 ἐπα εη ἴῃ. ΤΉΘΡΘΩ. (ἀθιμᾶπο 
θοιβοΙθρὶ ννοράθη : ἄθι" ΠΙΘΏ ΘΙ" ἀρ Ὁ 
ἴμπ 65, 6 1} αἴ Ἠρίναι πἷν [οΚ. 
416. ἀπ} {6 10 ΡῈ ΒΌΪΡ 6 ἀν ΕἸ ΙΠ01"- 
ἄἀσηρ ἀθς [105 νν 8}. 

1403 ΜΕ. 451 [.- υπὰ πόηϑί. 
-- χαὶ φυτ. ὕδρθον ἀὰ5 πδο]ι- 
ἀγάοκιοι ν]θάρυ οι Ραγιϊο. χὰ 
1192. 
1405. ἀνεῖτε, ἀνεδώχατε: καὶ ἀ τι- 

εὖι 16 Επθ μᾶὰὶ ἀδιυδοδιθ} 0, 
ον γεῖι ροζοῖρὶ (1859) γᾶϊοτι, 
Βνάάον, Κιηάθι, θηρνθῦν παΐθ5 
ΒΙιαΐ ἴὰ ἴηοΡ Ῥούβοη, ννῖθ 880} 
Βυᾶασϊο, Κϑῖρθον, Μαιίον. 

1409. Θεά. οὐἱππονὺῖ βίοι 4ἀδ5. ἃ]- 
ἰθη ϑ ΓυΘΠΒΡΙ10}}5 ἃ ποιεῖν αἰσχρόν, 

ὕμιν «(ν8]. 

80, ΒΙΘΠΓ ἅτ5 ΟΒΟΡΡΏΪ55, 

ταῦτα νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι 
καλόν ἴ5οον., νβ]. 290; ἀπ ΚΟ Ροπά 
Νϑορίοίοιιοβ. ΡΒ1Π. 860 οὺς ἂν τῶν 
λόγων ἀλγῶ κλύων, τοὺς δὲ καὶ 
πράσσειν στυγῶ. --- Οο4. ν]θάθν- 
[010 βοίπθη ΝΥ ἀηβοὶ νοι 1940 Π᾿ 

1410. ἕξω: πᾶν κα λυ]. 
1480 ἵ. 

1411. φον., Ψὶθ 65 465 Οοίί68 
ϑρριοι. ἴῃ αἴθ ΝΥ 4}}} 516 }|6, νβ]. 
100 [. ϑαλ. ἐκρ. ([840. ἀπά- 
γετε ἐπξύκρεν ὦ ν 61} ἀὰθ ΜΘον 
ἅπαντα χλύζει τἀνϑρώπων χακά, 
Ζζίι ΑΙ. θ84. 

1412. μήποτε Βοῖπι Βαμαγο, 
ψγ 611 Οϑάϊραβ 56 1Π60} Αὐβϑᾶρθ ἄθη 
γάμοι. ἀν ΤΠ ΘΙ ΠΘΡ, 1Π|Π| ΠΙΠΉΙΘΙ 
16 11" Ζὶ 56Π6η, Βεἰπαβομί. γϑι. 
1421 [. ἘΠ. .980. ΤΡδοῖι. 1414: 

1418 ἢ. Οεα. [ονάονι ἀθη ΟμοΣ 
561} 

ἄγος υἱῦρο 5ϊ0ῃ}:. ἱππθπ ΜΠ 6. ]Θη, 
γνοὰ ἔμπ ἀἶἰοὸ Πδπά ΖαῦΚΖαμα] θα: 
βϑῖίπο χα χά (ἰαθθ5)} βθῖθῃ 80 Β ΡΟ 58, 
455 δ᾽ 56 ]|05᾽ πὰ ἢ ϑδιδηάθ 56], 
516 Ζ ὑγβάροθη, νν 6 5}}4}}} 416 Βοβορδ- 
ηἶ55 (65. (ποῦ ππρορυ πάρι 56]. 
γε]. 0. ΟΕ. 1191. ϑοπδὲ μουν βοιΐ 
ἀϊθ νογβιθ! } αηρ, 4855 46} δοθίθϑίμδ 
ἄἀσροὶ βοῖπο ἀθρθηνναῦν ἀἰθ οοηέα- 
810 νϑΡθ οῖῖ6, ννὶθ ΤἬηγοβίο5 "6 Εη- 
ηἶὰ5. (ἴθ. Τυβοο. 8, 12, 26 Διοίίία 
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πείϑεσϑε, μὴ δείσητε. τἀμὰ γὰρ χαχὰ 
οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. ς 1410 

ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ὧν ἐπαιτεῖς ἐς δέον πιάρεσϑ' ὅδε 
Κρέων τὸ πράσσειν χαὶ τὸ βουλεύειν" ἐπεὶ 
χώρας λέλειτιται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ 
ΒΡ ὕ - ἯῈΣ ν ,ὕ 2 9 

οίμοι, τὶ δῆτα λέξομεν πρὸς τον ὅτπτος; 

τίς μοι φανεῖται τιίστις ἔνδικος; τὰ γὰρ 1420 
πάρος πρὸς αὐτὸν ττάντ᾽ ἐφεύρημαι κακός. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔϑ' ὡς γελαστής, Οἰδίπους, ἐλήλυϑα, 
οὐὔϑ᾽ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος χαχῶν. 
ἀλλ᾽ εἰ τὰ ϑνητῶν μὴ χαταισχύνεσϑ᾽ ἔτι 
γένεϑλα, τὴν γοῦν πάντα βόσχουσαν φλόγα 1190 
αἰδεῖσϑ᾽ ἄναχτος Ἡλίου, τοιόνδ᾽ ἄγος 
ἀχάλυτττον οὕτω δεικνύναι, τὸ μήτε γῆ, 

αὐ 6 αὐρο, 6 οοηίαρΊο ἤιθα 
δοηῖρ οὐδέ: ἰαπία υἱδ 5οοίἰογὶξ {7 
607)}»0786 μαογ)6έ. ὅθηθο. Εἰρῖϑι. ἴ.ὰ- 
61]. 2,1, 0 Οοπίαρίμην φιοηια ηιθὶ 
ἐΐμεθηέ, χιαδὲ ἐγαγιδ 86 οαἰαγηΐία5 
Ῥ}ο5511. 

1410. ὧν ἐπ. (χρείαν ἔχεις), 
ον ἀθη. βίαι! 465 ἀρ ΠΟ θη Αοοι8., 
ὙῈ1) -Ξ-Ξ χρήζειν. 

1411. πάρεστι τὸ σπρ. καὶ 
τὸ βουλ., ἀ. ". ὥστε πρ. καὶ 
βουλ., ἴῃ ἡν6]οθῖι δίηπο ἀθυ [πῆπ. 
τὴῖν ἄθη ΑΡΙ͂ΚΟΙ οἰ Νοβαιίοη 56]- 
θη} ἰδ, νρ]. ΕἸ. 4660. 1030. Αηϊ. 
1100. ΑΙ. 1142. [χὰ Κνθοηβ ἢδηά 
Τα Ὁ 16. θ᾽ 465, ψγ8}} ον Κόμπϊρ 
ἰδὲ απ ἀ65 Κύηϊρς Αιηΐ ἰδὲ μύϑων 
τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηχτῆραά τε ἔρ- 
γων, 5. δὰ 0. (. 68. 

1418. θηη Ε ΘΟ Κ] 65. ἀπ Ρο]γ- 
ΠΘΙΚΟ5. 5ἰηά χἰηἀον]γῖρ, νϑῖ. 
1459 [. 

1420. ΥΦΙΟΝ 65 ΒΟΡΘΟΝ 6 
γεορισᾶθθη ΠΡ 1 56- 
ννᾶμνὺ ον ἀθηῦ Ὑγ16 Καηη Ια]ὶ 
τὴ Ἀθολῦ ΑΠΒΡΓΙΟΝ τπϑοιθη δα 

ΒΌΡΠΟΚΙο5. Π. 

ἀἴϊΘῸὸ ον άμνιιηρ ῃπθῖηθ Ρ ΒΙ θη 
γε]. 1484. 6025. 

1121. νῶν». πάντα κχακχός, 
ννὶο 1198. Ορά. ᾿οζΖίθῃϊν 5101} δυΐ 
ἄδθη οὔ ρθη ϑίυ6 1 χυν βοῆ θα ἴππα ἀπὰ 
Κνθοη. 

1422. ὕπη νοὴ νογη ον οπ 56 1 η6 
Θ416 (ἀδϑιππαπρ Ζὰ Ροκαηάθη, }6- 
Τα ρὲ Κυθοι ΡἼΘΙΟΝ ἄθη Θοά. ἄἀυγοὶι 
416 ΟΊ ΟΠ ηΡ.,. ΘΙ 561 πίοι ρ6- 
Κοιμηθη, ἰππ Ζὰ νοΡ θη. 066 
ἵ οννν νυ θ σὰ τἸηΔο! θη. ᾶπη 
ἰογάθρὶ 6" ἄθη (Ἴο" δυϊ, ὑηνθ}- 
ΘΠ ἄδη {{πρ| ΚΠ] θη. ἰπ5 ἢδα8 
Ζὰ βοϊθιίθη. 

1425 { θαροῖ ΗΠ Ρνου Γθίθη (65 
ἐναγής 8η5. [Δ] ννῖρά νὸν ΑἸ]θα 
Ηο]ϊο5, ἀθνΡ ἁγνὸς ϑεός, Με] εἰ ϊρὶ, 
ἄθϑϑθη ΟἸδηΖ ΑἸΙ65 Β6Ιοθύ, ἌΘ50Π. 
ΑΒ. 0495. ὃ τρέφων Ἥλιος χϑονὸς 
φύσιν. ἸλΘΙπμ 81}. 46 Β.. 1,. 201 οὐδὲ 
τὸν ἥλιον ἠσχύνοντο οἱ ταῦτα 
ποιοῦντες. 

1421 ἴ. 16 Εν ἀθ, ἀδ5 Νὰ 558 
(Βδροῆ, Β͵]άβθθ, Οὑθ]|]θη, Μθογ, 
ψ]0 ΕΠ ρΘάοΚ]|65 ἀὰ5. ΓΘπο το Ε]6- 

10 



140 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

μήτ᾽ ὄμβρος ἱρός, μήτε φῶς προςδέξεται. 
ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐς οἶχον ἐςκομίζετε. 

1430 τοῖς ἐν γένει γὰρ τἀγγενῆ μάλισϑ᾽ ὁρᾶν 
, 2 2 , 2 - ΡΒ. ’ 

μόνοις τ΄ ἄχουειν εὐσεβῶς ἔχει καχα. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

πρὸς ϑεῶν, ἐπείπερ ἐλπίδος μ᾽ ἀπέσπασας, 
3 2 " Ν , 2» δ) ΑΥΤΆ ’ 

ἄριστος ἐλϑὼν πρὸς χάχιστον ανὃρ ἐμέ, 
πιϑοῦ τί μοι" πρὸς σοῦ γάρ, οὐδ᾽ ἐμοῦ, φράσω. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

1430 καὶ τοῦ μὲ χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ, 

ς.«- ’ κ 3 - 23.ϑ ὦ ’ 2 ε! ᾿ 
ὁῖνψον μὲ γῆς ἔχ τῆςδ᾽ οσον ταἀχισϑ', ὅπου 
ϑνητῶν φανοῦμαι μηδενὸς προςήγορος. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
Ψὔ ,)» » 3 -Φ.) Ὑ Ὧ, Ὁ» 2 ᾿ “ φ 

ἑδόρασ ἂν, εὑ τοῦτ ἰσϑ' ἂν, δὶ μὴ τοῦ ϑεοῦ 
πρώτιστ᾽ ἔχρηζον ἐχμαϑεῖν τί πραχτέον. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

1410 ἀλλ᾽ ἢ γ᾽ ἐχείνου πᾶσ᾽ ἐδηλώϑη φάτις, 
Ν ἷ Ν 2 τῳ 2 2 , 

τὸν πτατροφόντην, τὸν ἀσεβῆ μ΄ ἀπολλύναι. 

πιθοῦ ὄμβρος πδημπιθ), ἀδ5 Γι 1681 
465 Τὰρο5. (ἄδν [ΠΡ σ ἢ) νν 61"- 
ἀ6π 510} ἃ1]5 6 Π]Πρ 6. ἀπα τοῖπθ Ε]6- 
Ἰῃηθηΐθ νὸρ ἀθν Βοθοκιηρ ἅ}Κ6}"- 
γῆ: Ευν. Ον. 1084 μήϑ᾽ αἷμά 
μου δέξαιτο κάρπιμον πέδον, μὴ 
ἐαμπεὸ αἰϑὴρ (τὴν ψυχήν), εἴ 

ἐγὼ ἀπολίποιμι. Πιρρ. 1030 
μήτε πόντος μήτε γῆ ϑέξαιτό μου 
σά κας ϑανόντος, εἰ χκαχὸς πέφυκ᾽ 

; ἀνήρ. Η. Ε. 1296 φωνὴν γὰρ ἥσει 
χϑὼν ἀπεννέπουσά με Μὴ ϑιγγά- 
νειν γῆς. καὶ ϑάλασσα μὴ περᾶν 
πηγαΐ τε ποταμῶν. Ζι ΒοΖθίοιι- 
ἤπηβ ἄ65. [Ππἰν θυ ϑιμη8. Ρἤθροη γῆ, 
οὐρανός (αἰϑήρ), ϑάλασσα γΘΡθυ- 
ἄθηῃ ζι νου θη, νυνὶ Π.18, 489 ἐ ἐν μὲν 
γαῖαν ἔτευξ᾽, ἐν δ᾽ οὐρανόν, ἐν δὲ 
ϑάλασσαν. 650}. Εἰπηι. 864, ἴπὶ Βἅμι- 
561 ἀ61" ΒΡ ηχ τι. βο0ηϑ8,. --- μήτε, 
61} Κυθοθ βοίηθ. Μαϊιπαηρ οἷη- 
1 150} 1, ἀὰ5 ἄγος σιι Θη  Ρπ θη, νρ]. 
1412. ΑΙ. δ72. ῬὨΠ. 115. 

1480 ἢ ΕὙΟΙ οι" Βύδιο ἢ ἰδὲ 65, 
4855. ἄδθη ΕΔ} 6 ηΡ] 16 θη. συμπδὶ 
ἴθ [ιοἰάθα 461" [Πσῖρθη Ζὶ Βῦλθ. 
πηά ΔΝ 566 βΘροθθη σνουάθη. --- 
τοῖς ἐν γ. (1010) τθ1}». πὴ μά- 
λιστα: Ζι δρᾶν ἰδὺ 8115. ἄδην ΕὉ]- 
δθπάθῃ ἀπὸ κοινοῦ τὰ ἄδηκθη (τε) 
μόνοις, νἘ]. πὰ 802. (θ0} 788 οἸ)π6 
ΝΟ μόνοις ϑ᾽ 5ἴαι. μάλισϑ᾽.) 

1432. ΚΕ]. Αἱ. 1382. ΕἸ. 809. 
1484. νρ]. Ο. Ο. 1414. 1184 ἢ. 

ΑΡΙβίορ!ι. ΤΊιοϑι. 997 χάρισαι βρα- 
χύ τί μοι καίπερ ἀποϑανουμένῳ. 
Τί σοι χαρίσωμαι; --- π 0 ὃς σοῦ. 

ννῖθ ΤΎδοι. 479. 
1490. Οοά., 5ιθῖ5. ἄθιῃ ΟΥΔΚΕΙ 

ἀθ5 Ἀρο ]οη γα [Ὁ] θαμπι, ἀν ηρὶ, Δ 
50] απῖρο ΕΓ] Πρ 465. ΘρΡΡΌΟΘΙ5. 
γΕ]. 1840. 1410. 
1437. προςήγορος, ν βθη 298. 
1438. ἃ.}. ἔδρασ᾽ ἄν, εὖ τοῦτ᾽ 

ἴσϑι, ἔδρασ᾽ ἄν. 
1441. θὰ Θεά. α«]5 ΚΡ ΗΝ 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 
οὕτως ἐλέχϑη ταῦϑ᾽" ὅμως δ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν 
χρείας, ἄμεινον ἐκμαϑεῖν τί δραστέον. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὕτως ἄρ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου πεύσεσϑ᾽ ὕπερ; 
ΚΡΕΩΝ. 

δ ὍΝ “- - 

χαὶ γὰρ σὺ νῦν τἂν τῷ ϑεῷ πίστιν φέροις. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

᾿Ὶ Ν 2 μ᾿, ’ Ἁ , χαὶ σοὶ δ᾽ ἐπισχήτττω τὲ χαὶ προςτρέψομαι, 
-Ὁ Ἂν Ἁ 

τῆς μὲν κατ᾽ οἴχους αὐτὸς ὃν ϑέλεις τάφον 

ϑοῦ" χαὶ γὰρ ὀρϑῶς τῶν γε σῶν τελεῖς ὕστερ. 
᾿Ὶ - ᾿ ’ 2 2 ’ὔ ,ὔ 

ἑμοῦ δὲ μήττοτ ἀξιωϑήτω τόδε 
ΓΟ 2 ΄ῳ.ν ΄΄ῳ κῳ 

χιατρῷον ἄστυ ζῶντος οἰχητοῦ τυχεῖν. 
2 2). Χ , 2, 2 , 
ἀλλ᾽ ξἕα μὲ ναΐίξιν ὁρεσιν, ἔνϑα χλῇζεται 

ἕ ᾿ οὑμὸς Κιϑαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι 
χατήρ τ᾽ ἐϑέσϑην ζῶντι χύριον τάφον, 

δρκαππΐ ἰδ, βομνάπκι. ΟΡ ἀαμῸ} μὲ 
ἄθπ δἰ !βθπιθὶθ ἰδ θη άθη ὅριπιοιι 
1100) ἃυΓ ἄθῃ 5ρθοῖθ!]6η ΕᾺ]} οἷμ, 
Ὑ85]. σὰ 500. 1982. 

1442. ἵν᾽ ἕστ. χρείας (ΕἸ. 
990), ἀὰ 46 φονεὺς 4685 [,Ἀ]105 
ΝΟ Ο]σου απ δυβδοράίθι 485 Ν 6 Γ- 
θΡθοῖθη 465 ΟΠ Π65 850 ΙΌΒ5. ἰδ. 

1445. )οιίοι δα! Οοάαϊρυ5᾽ ον- 
ἀδοιριηρ 465 Κύθοὴ πη ἀαμπὶ 
(65 ΚρΓι ΟΠ 65 ἀ65 Αρο]]οη. πέστιν 
φέρειν, αἸαυθ πη 56 Θπ ΚΘΠ, 
ΕΒ]. 788. 

1440. νεΡινβιοι Κυθοη ἄθη θά. 
ὑγοσθη 46} ᾿ῳδηθοδνονν οἰδιιηρ δα 
ἀϊθ Εὐπιβο οἰ ἀαπρ 468 Θοιί65, 80 
ἰοὺ τ ΟΘοά. οἷηθ ἃπάοΡ ΒΙ[6 

ΓΔΠ5 ἤργζ, ἄθύθη (ἀδυνἄυιιπρ ΝΟ] 
Κυθοη 8]16ῖπ ΡΠ ΐπρ: ἃ 6} Δ Ὸ}} 
αἰ (4}161) θεοί] οἷ πῃ, 
απὰ 16 ΟΡ ἀδ ἀϊοῖ {16 6 πι- 
11ὁν ἀπ ἀαοννᾶνν" δηρθἤΘῃ, 
"οβδίαιττθ ἀϊ6 ΙοΚαβίθ. 6ε- 
νγὔπη] ἢ χαὺὶὺ σοί γ᾽ ἐπ. τε καὶ 
προτρέψομαι. [)6} μι}. ἃ καὶ σοί 

ἐπ. γε καὶ προςτρ., ΜοΠδΟΙ 
10} βοἅπάθνι "6: προςτρέπε- 

σϑαι,. προςχυνεῖν, αἰτεῖν, πρός- 

,ϑήτω, Αἱ. 

τροπον γίγνεσϑαι, ΑΙ. 818. 0.6. 
δ0. -- ἐπισκήπτω οἵϊ νοῦ ἄθη 
ἐντολαί ἄδν διουθοπάοπ. 

1441. τῆς κατ᾽ οἴκους, νγ6}} 
θθ4. ἀἄθπη Νάιμθη. ΔιβΖιβρυθοιθΝ 
Βοῆδαι. --- αὐτός, πον οἰβθῆθηὶ 
ΕΡΠΘ6 586. 

1448. γεν». ὑπὲρ τῶν γε ὁρ- 
ϑῶς σῶν, νΜ610}}6. ἴῃ γ ] θη ϑ΄πη6 
ἀἰθ Ποιηίβθη ἢ 556, 5610 10} 1 π6ῃ 
ΒΘ ΠΟΏ 6 η. ὈΪΠ. 

1449. ἀξιωϑήτω, ἄξιον χρι- 
494. 

1481. ἔνϑα κλ. {ἢ 16 ἀᾶ, 
το πῃ 65 ΚΙιιπᾶ βου ποπηΐ, 
θῖηθη Κιϊπᾶνοη. Πᾶυῇρο Β6- 
ΖΘΙΟΠππηρ νοη Ἰοοα] θη οὶ Π10}ι- 
ἴσα: 1. 11, 151 ᾿Αλεισίου ἔνϑα 
χολώνη κέκληται. Θπηοη]ά. Εν. 112 
ἔνϑα καλεῖται ᾿Τρτέμιδος τέμενος, 
4. ᾿ν. Αγ Ἱοἰβίοπ. ΡΙπά. Νϑιι. 9, 41 
ἔνϑ᾽ ᾿Δἀρέας πόρον ἄνϑρωποι κα- 
λέοισιν. παν. ΟΥ. 92 ἵνα μεσόμ- 
φαλοι λέγονται μυχοί. ΤΊΔΟΙ. 630 Γ. 
--- δίαι. ΤΠ». 11, 1752 παϑοαγιε [6 
ἰδέα {με 516 ΟἸπαθροΉ. 

1458. ὙΥ16 αἷς ΕΠΙΘΡη ἀθῃ Θδά. 

10: 

1440 
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ἕν᾽ ἐξ ἐχείνων, οἵ μ᾽ ἀπωλλύτην, ϑάνω. 
1405 χαίτοι τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα, μήτε μ᾽ ἌΧ , 

αν νοσον 
Ὁ ἌΝ ’ ,ὔ τς Ν "ὕὔ] 

μήτ᾽ ἀλλο πέρσαι μηδέν" οὐ γὰρ ἂν ποτε 
, 3 , δ, 9 , “Ὁ -- 

ϑνήσχων ἔσῴϑην, μὴ πὶ τῷ δεινῷ χαχῷ. 
2 Δ 0 ΜΕ Ν ἜλΡ τ ταὰ ἄν ἅτ οἱ εϑο, 39) 
ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἡμῶν μοῖρ, ὅποιτπερ εἰσ᾽, ἴτω. 
παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι, Κρέων, 

1400 προςϑῇ μέριμναν" ἄνδρες εἰσίν, ὥστε μὴ 
, δ - 2ὕ 2,» ΞΔ ΒΥ “ ; 

σπάνιν ποτὲ σχεῖν, ἔν ἂν ὦσι, τοῦ βιου" 
-ὝἬ 2 2 , Ἅ -Ὕ ὗ , 2 » 

ταῖν ὃ αϑλίαιν οἰχτραῖν τε παρϑένοιν ἐμαῖν, 
' τὰ » ) Ω Ν ν γΎ ,ὔ -οὔ 

αἷἱν οὐ ποϑ' ἡμὴ χωρις ἑστάϑη βορᾶς 
, 5. ὧν ᾿ νν Υν Ὁ ἢ 5 ΟΚ,.2. ΤΩΙ ϑ.. 

τραττεζ ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ὅσων ἐγὼ 
“ ’ - 2 3. ἋὦΝ , 

1405 ᾿Ψϑαύοιμιε, πταντων τῶνδ᾽ ἀεὶ μιξτειχετὴν " 
Ἔ - , ν ’ ν -ὝὋἪ 

αἵν μὸι μέλεσθϑαι" καὶ μαλιστα μὲν χεροῖν 

οἰπϑὺ ἸΘθοπάϊρ παι θη αιιβϑθίζθη [85- 
56η, 80. 1} ον" 16 προ ΑἸ 5Ίο 
δοπιᾶθ5. ἀονὶ ἰοΡοπά βϑίη πάρ ἃ}- 
νναιθη. ἤλΠον χύριος τ., ἀθδὺ 
νοῦ ἄδη Ε]τοΡη. οἰηπιαὶ θθϑιυϊημ! 6, 
ἄθπ Θοά. μἱπάθπάο τάφος. Νδοι- 
ΔΘ η ὅθηθο. Ρ]οθη. 85 [, Οἰίηι 
ἐαην ἐμηι Π|51 ποὺ οαάαῦυο), μ}6}- 
αϑὸ μιαηααίζεη μαΐ)")15 
φηιαΐγ δ. 

1454. ἀπωλλύτην, ἀπ " οἰ π- 
σον ΜΟΙ]! ΓΘ η. 

1455 [Π.- [ὁ νν}}} ἄονὶ ϑιθυῦ θη, 
Οὔ ΟΠ] 10} 50 ν 16] νυθῖβϑ, (855 ννὸ- 
ἀον ον μη] 106 ΚαδηκΊοῖς, ποοῖι 
δοηδὺ ἰγβοπὰ οἴηθ ὙδΡη]βϑιηρ, 
ννΐθ 510. βοηδὶ ἄθη δίθηβοιθη ἄθῃ 
Τοά ὑγϊηρὶ, ᾿10}} σὰ οι δἰ θη ν6}- 
τᾶ : ἄδπη ἰοΐι νν ἂρ ΠΙΘ 1 ἃ]5, 50] 10} 
'πὶ ΒΘΡΙΠ χὰ βίου 6 η, ου] [6 ἢ ννοΥ- 
ἄδθη, ἃιι556ν (Αἰ. 950. Εἰμπ". ῬΠοσδη. 
5206) [ν ᾿ρρϑηὰ οἷπ βφ ι805. [,61- 
ἄθη. Εΐπο Ὑογα!πιηρ 465 νυ πη 46 0- 
βῬᾶαγρθη πάθα αἰ! Κοίομποϑβ. 
τῳ καινῷ χαχῷ Ἱ 

1100. προςϑέσϑαι, τὰ ἀεἰ- 
πθη ἀργῖρθη ΟΡ Θη. Ῥ μεῖον προ- 
ϑῇ πδοῖ ΕἸ. 1984. ἄνδρες, 
γλα))65. ἀἰθ χὰ ΝΜ δηιμετοα μου ηΡ6ὶ- 
ἴθ ννεσάρη. 

1401. ἔν ϑ᾽ ἂν ὦσε ἀσαίοι νν0}}} 

ΪΙ͂ατν οἱ 

Ο}» ἐπί 

ἁαΠ ῬΟΙγΠΟΙΚΘΒ᾽ Αἰιϑνν ἀπ ἀθυππρ᾽ πδΟΙν 
ΑΓΡΌΒ. 

1402. ταῖν ---παρῦ., 
προςϑοῦ μέριμναν. 

1408. ἀοροπάθοι" ἀθν' σπάνις τοῦ 
βίου φρΡΐ δε Οε4. σαηδοιδιὶ νοπὶ 
τᾷ! θη Βροῖθ, ἀδ5. βοῖπο Τομ οι 
ΙΒ θ. πἰθ οἷιπα τππ δθαοβδοα πᾶϊ- 
θη. ὼ Ὁ. 6. 8980 ἴ. ἰδὺ 65. βου δάθ 
Δπίΐρομθ, ἀϊθ [ἀν 465 γαΐονδ [ἃ8- 
ΠῸΠ65 ΒΓοΟὶ 80} δι: Ὁῖ6 Πάδον". 
αἷν οὔ ποϑ' ἡ ᾿μὴ χωρὶς ἐστ. 
ΑΡΟΥ ἡ ἐμή ψΘΡΓΡ δ. 516} δι ομῦ πμ1 
ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρός. Ῥαμον δῦ Αὐπάϊ 
οὔποτ᾽ ἄλλη νοριμαίποι, ἰοἢ οὔ- 
ποτΟΊΙΑ͂ΙΝ διι5 ᾿οὔποΟΘΗ ΜΗ. γΩ}.. 
αὖν (θα1ν) οὔποτε χωρὶς (6- 
Ο)) 5147} ἐστάϑη τράπεξα βο- 
ρθᾶς (βορῷ ϑδιθίηθαν) οἴαιν ἄ- 
νευ τοῦ ὁ ἀνδρός (ἐμοῦ), νβε]. 
11. 22, 39 οἷος ἄνευϑ᾽ ἄλλων. αν 
191 οἷος ᾿“τρειδῶν δίχα. ΜΟΙ] οΙομι 
ἄδοιλο 50}}}. ἃῃ 1]. 22, 500 “Ιστυ- 
ἄναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γού- 
ναάσι πατρὸς Μυελὸν οἷον ἔδεσχε 
χαὶ οἰῶν πίονα ϑημόν. 

1465. τῶν δ᾽. Νίοι!. νἱο!πιθιν 
τ ώ δ᾽ 1 

1406. αἷν μοι μέλ. ([πῆπ. ν»ἱῖθ 
406), ννοὶϑδὺ πϑὸῖ βϑοπαϊρίθι Β6- 
ϑρπάπηρ, ποοθμ8 }5. ἃ} ἀϊ6 ΒΙ[6, 
προςϑέσϑαι μέριμναν, πυνίοκ. 

ηξ].. 
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-»ἦ-ο ,  ΞΝ 2 ᾿ 

ψαῦσαί μ᾽ ἕασον, κἀποχλαύσασϑαι χαχά. 
19, ὠναξ, 
ΜΜΩ9 ΕῚ - - , ὍΝ Ν 

ι9᾽., ὦ γονῇ γενναῖξδ. χερσὶ τὰν ϑιγὼν 

δοχοῖμ᾽ ἔχειν σφάς, ὥςπερ ἡνίκ᾽ ἔβλεπον. 

τί φημί; 
ἊἌ Ν ΄: ᾿ς -ῳ - , 

οὐ δὴ κλύω που, πρὸς ϑεῶν, τοῖν μοι φίλοιν 
’ 

δαχρυρροούντοιν, καί μ᾽ ἐποιχτείρας Κρέων 
ἔπεμιψέ μοι τὰ φίλτατ᾽ ἐχγόνοιν ἐμοῖν; 
λέγω τι; 

ΚΡΈΩΝ. 

λέγεις. ἐγὼ γάρ εἰμ᾽ ὃ πορσύνας τάδε, 
γνοὺς τὴν τταροῦσαν τέρψιν, ἢ σ᾽ εἶχεν “τάλαι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, καί σε τῆςδε τῆς δδοῦ 
δαίμων ἄμεινον ἢ) ̓ μὲ φρουρήσας τύχοι. 
ὦ τέχνα, ττοῦ στοτ᾿ ἐστέ; δεῦρ᾽ ἴτ᾽, ἔλϑετε 

ὡς τὰς ἀδελφὰς τάςδε τὰς ἐμὰς χέρας, 
αἵ τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμῖν ὧδ᾽ ὁρᾶν 
τὰ πρόσϑε λαμπρὰ προὐξένησαν ὀμματα" 

1461. ἀποχλαύσασϑαι, 516] 
τ οἰπᾶπ 46} διι5 ΘΙ ἢ Θη. 

1409. γονῇ γενν.. ἵηϑθηΐία 
ποδία ὁοηϑρίομιδ, ΒΘΘ ΘΗ 6ι 
ἄθιι φὺς ἀφ᾽ ὧν οὐ χρῆν 1184. 
γεὶ. φύσει περυχώς, υἱὸς γόνῳ 
γεγονώς πἀπὰά χιι θὅ. ΡΗΠ]. τ9. 

1411. Οεἀά., ἀὰ5 δομ!ποιΖοι 6} 
Τ ΘΟ σον μγδμα, ΓΡρὰρ! οὐδὲ γϑ- 
ὑνυπάον! : ὟΥ ἃ5 588ρ6 16] ἀ47 
ν6]. Τγδοῖν. 862 υπὰ τί φῶ; Ο (. 
910. Ὠατγαιΐ, ἴῃ. 56ιηθι" ν᾽ ΡΠ αἰ 1; 
μνοβίᾶγκι, λέγω τι; τγ8 {6 16} 
ἀὰ5 δ δ") 7γν63 

1412. )ὰ5 Μαβοι]ίη. 
οὐ δ . 1610, 

1417. ἴον Καπηΐθ νγῸ}}} ἀϊθ [μπϑ1, 
νυ οΠ6. ἀἴο νοὴ 1661 6566 ]ῖ[6, 
δ᾽ ον ἀὰ 516 βοβθηνν γι ἂπ 
ἄθπ ῬΟομτορΡη. οιμρ πα 6ϑ0. )ὰ ἀϊο 
Ἠάβονν. φ Ἰβο!θη ἧς εἶχες, ἣν εἶ- 
χε, ἣν εἶχες απὰ ἡ σ᾽ εἶχεν (80 
Βομοῖπῦ δυῦ. Α ργ. βομαθῦ σὰ πᾶἃ- 

νυνὶ ΠΕ]. 

Ρ6 1) βοιννάηκοπ, πὰϊ πὰπ ἥ σ᾽ ἔχει 
οὐθν ἧς ἔχει ΘοβομΡίθ θα. ΑἸΙθίῃ 
ἀππιῦβ! ον Κἂππ 510, 45 γνῶναι 
ΠῚ 1400 τὰ μθχίθιιθῃ. ΕΠ ΟΡ ᾿ᾶϑϑι 
810} ἡ οἄον ὥς σ᾽ εἶχεν νοντπαϊμοπ. 

1418. ἀλλά, 50 ἄθπῃ, 
ΑΘ50}. (ιο. 1089 “4λλ᾽ εὐτυχοίης 
καί σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων Θεὸς 
φυλάσσοι καιρίοισι συμφοραῖς. --- 
τῆς δὲ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἔπεμψας 
τὰς χόρας, Γὰ ἀ16565 α οἴει, 
Ε]. 1θ28.0. Ποῦ ἀδηῖ. νῖο 0. (Ὁ. 
1ὅθ8 ἢ. Βυν. ΑΙο. 1046 πολλῶν 
μόχϑων ἦλθε χεῖρας εἰς ἐμᾶς. 

1481. εἰς ΕἸμΙΒΙΘΥ 5ιαι ὡς, 
νγ ΘΙ ΟΠ]. 6 5. ΠῸῚ νΟὴ ῬΘΡβοηθῃ ΒΗ 9. 
Τιδοι. 3θὅ. --- τὰς ἐμάς... Δρ- 
Ροβιἴοη σὰ τὰς ἀσ', ἰδὲ παοιάνῦοκ- 
᾿τοῖν Ζὰ ΒϑίοπΘΠη, 

1182. Πϊῖ6 Πᾶπάἀ δ πὰρθὸη ἀϊο ρὰ- 
Ἰὸ ρ᾽ἀπηζοπάθπ ἀαρθι Θ1}65. [61}- 
ΠΟΒΘη δ αἴθυϑ, 850 Θῖ10}} ΔηΖιιϑο!  ιΊ6ῃ, 
Ζαρογίομίοι (εἰργάσαντο). 

1410 

1415 

1480 
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εἰ Ἔ ᾽ , 2 ΦΧ «ὦ - ΦΟΣΑ,, «ἃ ο- 

ος ὑμιν, ὦ τεχν, ουὐϑ' ὁρῶν ουϑ' ἱστορῶν, 

1485 πατὴρ ἐφάνϑην ἔνϑεν αὐτὸς ἠρόϑην. 
χαί σφω δαχρύω" προςβλέπειν γὰρ οὐ σϑένω" 
γοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ πιχροῖ βίου, 
οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών. 
ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ᾽ εἰς ὁμιλίας; 

1490 ποίας δ᾽ ξορτάς, ἕνϑεν οὐ χεχλαυμέναι ) 

ΕἸ ᾿ “ 

πρὸς οἶκον ἵξεσϑ'᾽ ἀντὶ τῆς ϑεωρίας; 
2 2 οὐ" ν᾿ Ν Ἁ Ἀ ,ὔ [χα 2 7 , 

ἀλλ᾽ ἡνίκ ἂν δὴ πρὸς γάμων ἥχητ᾽ αἀχμάς, 
τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρίψει, τέχνα, 

-« 2 2 ’ ’ « - - 

τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων, ἃ τοῖϊςὃδε τοῖς 

1484. ὅς βοιὺ ἃ τὰς ἀδελφὰς 
χ- τυῦοκ. -- οὔϑ᾽ δρ. οὔϑ'᾽ 
ἶστ., πἴομὶ βοϊιθπά πὰ ἀὰ 
πἰομ᾿ σα οπ οπά 485 Ππρ]οκ, α6- 
1η8}}} ἀδν οἰβθηθὴ Μαυίθι" Ζὰ νν}- 
ἀθπ, βοηάθνη ἴῃ Κοιηΐμ. ΖΡ] 6 οὶ 
ἀθαϊοῖ οὐχ δρῶν πιὶϊλ ΠΟηἷ6 δι 
ἀϊο Ζεῖϊ, ννὸ οἷ" δέδορχε κοὺκ ἔβλε- 
πὲν ἵν᾿ ἣν χαχοῦ 418. 

1486. προς βλ. γὰρ οὐ σϑ., 
ννᾶμγοηἃ βοηδὶ ἀθνΡ. ΒΙΙῸΚ ἀϊθ ἀε- 
[ἅ}}6 Τ ΘΙ] ΘΙ πη ηαθι" θοζοιυρί. ΥΕ]. 
Βαν. Ριοοπ. 1449 [Ὁ 

1488 [᾿Ξ ΚΕ]. ἀ16 δ. ] ἀθραπρ 46 
γγαΐβοῃ 11]. 22, 4900 -- πρὸς 
ἀνϑρ., νοι βοίϊθη ἄθι" Μθηβο θη, 
ἴπὶ Ὑ ΘΡ ΚΘΠΙ" πιϊῖ ΜΙ Θήβη. [πὰ πρός 
πορὶ Βοζίθιαηρ ἃ  ἀϊ6. ὈΠ ΓΘ ΓΤ Εἰν- 
[πραηρΘη, νν ]οΠ 6. 416 Το ἢ ΓΘ." τηᾶἃ- 
ΘΠ θὰ νυν γάθη. 

1490. χεχλαυμέναι, νρθ}»}- 
ννοῖϊηῖ, 650}. (ο. 4584. 121. 

1491. ἀντὶ τῆς ἀπὸ ϑεωρίας 
τέρψεως. 8610]. 

1498. τίς οὗτος ἕσται, τίς 
παρ. ΟΡ Ιου ΕΌΡΝ. διαὶ τίς 
ἔσται οὗτος, ὃς παρ. οὔδοιν τίς 
ἔσται τοιοῦτος, ὥστε παραρρῖψαι; 
ΤΠΘΟΚν. 10, 18 τίς τῶν νῦν τοι- 
ὄςδε; τίς εὖ εἰπόντα φιλασεῖ; -- 
παρα λαμ β. οὐκιᾶγοη. αἷθ 
5001]. συζεύξει, νγον ννυὶνὰ 50]- 
ἢ 6 “ὁ. (510 }}} νυν ὶη ἃ 6 α ΒΙολ- 

1495 γονεῦσιν ἔσται σφῷν 9᾽ ὁμοῦ δηλήματα; 

ΠΡΟ πᾶ} Απδ]ορῖθ νου παραβάλ- 
λεσϑαι, παρακινδυνεύειν, ἄναρ- 
οίπτειν (κίνδυνον) 6} νὶρά 
ἄθη. Κἄμπθη Υυνῖ ψᾶρθῃ, 
Β0Ι 606 Ομ Δ 60}. πϊη Ζα πη 6} - 
6 η ΚΕ]. 1328 ὑπομένεις κη- 
δεύων. 

1494 ἵ. Νδο! ἄθι" ον μη] 16 ἢ 
[βὰν ἃ τοῖς ἐμοῖς γον. 585 
Οοά. ἴπὶ ΠΙΏΒΠΙΟΚ ἃ 416 Ζοὶϊ, ννὸ 
ἀ16 Τ Ομ ΘΟ ΠΟΙ Ρ ΙΓ Πρ βοίη νν ῦ- 
ἄθπ: ν᾿ ἃ5 τη θη θη ΕἸ [6 ἢ ([μᾶ105 
πη [0Κ.) απ ἃ ἀθπ θη νοὴ δ ἢ 
"οι ἀθη (1 ἀπὲ [0Κ.} ᾿π| 1} 6 - 
ἀν οἷηθὺ ἴὖὃπ|61} 561η ππᾶ 
Ὀ]ΘΊΡ 6 ννιΡα. Κρ]. 1600. διαίι 
ἀἴθθθθ. ὑπκίαγοη (ἀδάδηκθηβ ζΖοϊὶρὲ 
445 Βοϊρθηάθ, ννοὸ Θ6ά. 416 δομδηάθ 
Θηὐνν οΚοι, ὑνϑ οι πὶ ἀπά [οΚ. 
Ρβοιροι θη. ἀπὰ νγ ] 6 ποῖ ἀἄδπ 
ΤΟομίορη. ν ΡάΘ. νορρ νυ οκῦ νγον- 
ἄθη, 655 ΘΓ ΠΙΘΡ νοὸὴ 46." ἄδθη 
ΚιμάθΡη. ΔΚ οροπάθη ϑομηηδο} ἀ ΕἾ 
ΕἸΛΘΡα. ]]οῖη γοάθη πλιι855. ὙΥ ἂγ8 
ἀ᾽ πΔΙΏΘΠΠ]1ΟΙ 961 βράϊογη ΕἸΡΊ ΚΟΡΗ 
δυδροάθῃηϊθ (ἀορθνᾶιοῖ ἀθ5 Ργοη. 
ἴογῖ. Ρ6 5. ἕός [ἅν ἀἴθ ἃπάθυῃη Ρϑὺ- 
Β0η6η ἄθηϊ ὅ00]2. ΖυΖαίΡιθη, 80 
πᾶιν6 ἴθ πἷἱν Βοίμα τοῖς ἑοῖς (ὕ- 
μετέροις, σφωϊτέροις), 50. Πᾶρθ 
10} τοῖςδε τοῖς γον. Βοβθθθη. 6} 
"1 γονεῦσι οι ἈΘΟΙ ΠΡΟ 6ηρ 
Ζὰ νορθπάθπάθ ΑΥΕΚΟΙ ἅπὶ 6 γ5- 
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- ,, 

τί γὰρ καχῶν ἄπεστι; τὸν πατέρα πατὴρ 
- - 2 ὑμῶν ἔπεφνε" τὴν τεχοῦσαν ἤροσεν, 

ὅϑεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, χὰἀχ τῶν ἴσων 
ἐχτήσαϑ᾽ ὑμᾶς, ὥνπερ αὐτὸς ἐξέφυ. 
τοιαῦτ᾽ ὀνειδιεῖσϑε. χᾷτα τίς γαμεῖ; 

᾿ 3 οὐχ ἔστιν οὐδείς, ὦ τέχν᾽, ἀλλὰ δηλαδὴ 
χέρσους φϑαρῆναι κἀγάμους ὑμᾶς χρεών. 

ὦ παῖ ἹΠενοιχέως, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μόνος χστατὴρ 

ταύταιν λέλειψαι, νὼ γάρ, ἃ ᾿φυτεύσαμεν, 
2 ᾿, Ὁ)», , , ολώλαμεν δύ᾽ οντε, μή σφὲ περιίδηῃς 
σπτωχὰς ἀνάνδρους, ἐγγενεῖς, ἁλωμένας, 
μηδ᾽ ἐξισώσης τάςδε τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς. 
3 ᾿᾿ 27 ’ γῇ , ϑιυὸ ΜΕ ω 

ἀλλ᾽ οἰχτισόν σφας, ὧδε τηλιχὰαςὃ᾽ δρῶν 
πάντων ἐρήμους, πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος. 
ξύγγευσον, 

5 - “- ’ ’ 

ω γένναιξ, σῃ ψΨαῦσας χερί. 
- ΕῚ » 

σφῷν δ᾽, ὦ τέχν᾽, εἰ μὲν εἰχέτην ἤδη φρένας, 
- - γ " πόλλ᾽ ἂν παρήνουν' νῦν δὲ τοῦτ᾽ εὐχεσϑ᾽ ἐμοί, εὖ 

[οὗ χαιρὸς ἐᾷ ζῆν, τοῦ βίου δὲ λῴονος 
ὑμᾶς χυρῆσαι τοῦ φυτεύσαντος πατρός. 

δη0 τὸ 952. ΡΜΠ]: 268. 
Αηϊ. 404. 

1490 ΠΗ ΝΕ]. Ζὰ 191 Π 
1498. ἐκ τῶν ἴσων, ἐκ τῆς 

ἀρούρας τῆς αὐτῆς. 
1502. ΑΘμη] 1 ο 6 ΚΙάρθη ΡΠ Θθ θη 

Δ ηΠΚ Φπηρίγασθη. ἢ} παῖνον Οἷα 
[ΘΠ ΟΡ ΖΙΡ ΚΙ  πΙ ἢ} 56] .6η, ν6]. Αηΐ. 
810 {᾿ἰ 861 

1509. θὲὰ5 παραχελευσματιχὸν 
ἀλλά υοἱῦ ΕἸμος. ἄθπι Ὑοοαίίν η86]1- 
ΒΌΒΊ6 ΗΠ, το 0. (. 297. 1407. Ηοῃι. 
1. 0, 429 υμά 5οῃηθϑί. 

1505. δύ᾽ ὄντε, πδομάγιοκϑο 
νῸ}}], ἀὰ Ο64., ννθῆη ἅπὸ}} πἰομΐ 
τοάϊ, ἄοοῖι 5190} ἀθπ) Τοάϊθη 6] ἴθ ἢ 
δομίοι, 

1606. ἐγγενεῖς, Ἀρροβί[ἴοη 
σὰ σφέ, 516, ἀϊ6 ἃ ἀοῖπε ἃ 6- 
50] Θ ΟΝ νον ἂπ ἀϊθη Μ1Π| 
ἀπ ἀσγοῖ ἀϊθ μἰ Καπῖθ Ζυδδπιπιθη- 
5.6 Παρ πὶ πτωχὰς ἂν. Κιθδοπβ 
ἘΤΡΑΓΘη Ζῖι ΟΡ ρθη. ΘΠ Ή]10]} ΕἸ 1". 

δ 1} γε παν ΤΆ ΜΈ αὶ ώ (δ 

ΗοΡΆΚΙ. 224 σοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, 
ἱκέτας, ἀλήτας συγγενεῖς ἕλκεσθαι 
βίᾳ. 1)ὰ ἴῃπ ἀπη!! θη ΒΟ] ἀοΡαη ρθη 
ΒΘΡὴ ἀγΟΙ ΡΡ ἀἀϊοαίο γ θυ Π ἄθη Ὑν6}"- 
ἄθη, ννἱθ οι. ἀφρήτωρ, ἀϑέμι- 
στος, ἀνέστιος, 509}. ὧν ἄπαις 
τε καἀγύναιξ χαἀνέστιος, 80 Βαϊ ΙηΔη 
μι ὙοΡΡΙ ΘΙ αηρ νοη ΤΊΔ0}.. 299 ἢ, 
ἐχγενεῖς ὁ46᾽ ἐχστεγεῖς ὁοπ] οἰ Ρι, 
νυοάσρο! ἀϊθ 5.616 γϑράθνθι νυῖρα. 

1608. τ ηλιχάς δὲ, μικράς 561]. 
--- ὧ δε νον}ν». πὶ! ἐρ. πάντων. 

1610. σῇ ψ. χερί, ἃ15 Ζοίοιθη 
ἀδν ον ᾶμνλιηρ ἄον Βι[16: Εν, 
Μεὰά. 21 ἀναχαλεῖ δεξιᾶς πίστιν 
μεγίστην. ΡΙ]. 810. 6. ἃ. 1682. 

1512. ὉΪ6 Ηάβοι". χαιρὸς ἀ εὺ 
ζῆν, τοῦ βίου. Νοϊι. ὈΙπάοΥΐβ 
Βυιοηἀαιϊίοη. βαρὶ Οοά. πῃ ΒοΖιιρ; 
δυΐ 1451 ΠΠ : 50 ἅ")6} ννὕπϑβομῖ 
1111}, ἀἄδ55 10ἢ} 16 0ῦ δ, ννο ἀϊθ6 
886 ἀον ίηρο 68 ροδιίαῖι- 
δῖ) υ ΘΙ 855 ΠΡ 

ὃ ΥΩ ΑΝ 
; βΖ,) Ὑ,.Α2 γὴ Σιν 7» 

1500 

160ὅ 

1510 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

1515 ἅλις ἕν ἐξήχεις δακρύων. ἀλλ᾽ ἴϑι στέγης ἔσω. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

πειστέον, κεῖ μηδὲν ἡδύ. 
ΚΡΕΩΝ. 

πάντα γὰρ καιρῷ καλά. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

οἶσϑ᾽ ἐφ᾽ οἷς οὖν εἶμι; 
ΚΡΕΩ͂Ν. 

λέξεις, καὶ τότ᾽ εἴσομαι χλύων. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

γῆς μ᾽ ὅπως πέμψεις ἄποιχον. 
ΚΡΕΩΝ. 

τοῦ ϑεοῦ μ᾽ αἰτεῖς δόσιν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἀλλὰ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος ἥκω. 

ΚΡΕΩΝ. 

τοιγαροῦν τεύξει τάχα. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

1520 φὴς τάδ᾽ οὖν; 
ΚΡΕΩΝ. 

[Φ᾿ Ν - Ν 2 - ’ , 

ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ λέγειν μάτην. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
27 ,ὔ ’ 3 Α] - γὔ 

ἄπαγέ νύν μ᾽ ἐντεῦϑεν ἢ δη. 

ον θη θ6556}0 Ὁ 6 [ΠῚ 

ἢ ἢ 

1510θ. Ο. Ο. 1102 τῷ τεκχόντι 

πᾶν φίλον. Ῥιπά. σὺν Θ᾽ ἀνάγχᾳ 
πᾶν. καλόν. 

1511. ἐφ᾽ οἷς, ἀπο ν᾽ Ε]- 
ἐνὸν Βοάϊπραηῷς. --- χαὺ τότ᾽ 

εἴσ. κλ., ΑΘ656!ι. ὅ6ρι. 248 λέγοις 
ἂν ὡς τάχιστα, «αὶ τάχ᾽ εἴσομαι. 
ῬΙαιιυ5 Ῥβοιά. 2, 2, 062 ϑούγυ φιϊά 

ογθηι 8.67 Ῥ5. ϑοίαηι, δὲ εἰϊα:6)"}8. 

γε]. 0. ἃ. 888. 

1518. Θεά. Κοπιπὶ ππη]61" νυ ]θά ον 

Δα σοἴποη Ψ  απβοι. Ζυροκ, νεὶ]. 

1490 ἢ. 
1519. ΑΡον ἄδθη αδιΐονη 80- 

γναάοθιπ τοι) απ νον] 55 

(1345), 50 ἀδ85 ἀπ 516 νυ ἴῃ. ἱμρθῖη 

φίηπο παπάοϊβι, ννοππ ἀὰ π 10} ν 6 - 

οἰὔπϑοβί. Μ|λή κω νρὶ. 1958. Κυθοη, 

αὐ Οοάϊριιθ᾽ ἀοάδπκοπ οἰπρομθηά: 

Παπη ἔροιο 4150 νι γδὺ ἀὺ 

56. η6}1 ἀοΐποι ΝΥ πη 506}. 6Υ- 

γ ΘΠ 6 η. 
1520. Κιθοῖ βρῦδοῖν βόβοη 569 

αἷς ατυμάβαϊ ἃθ85 ἐφ᾽ οἷς μὴ 
φρονῶ σιγᾶν φιλῶ. 
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: ΚΡΕΩΝ. 
ὈΑΥΛΗ͂Ν ὁ , 2. }9 -Ὁ-:7ὦ 

στεῖχε νυν, τέχνων δ᾽ ἀφοῦ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

μηδαμῶς ταύτας γ᾽ ἕλῃ μου. 
ΚΡΕΩΝ. 

,’ ᾿ ’ "Ὄ 

σαντα μὴ βούλου χρατεῖν. 
Ἁ Ν ς ᾽ " - , ᾽ 

καὶ γὰρ ἀχράτησας, οὐ σοι τῷ βίῳ ξυνέσπετο. 
ΧΟΡΟΣ. 

3 ’ ’ 2 , 2 
αὐ πάτρας Θηβὴης ἕνοιχοι, λευσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 
εὶ τ ΑΜΕῚ »» γν.32) ν Ἃ ΕῚ Ὁ ΤῈ ἡ 
ος τὰ χλεὶν αἰνίγματ᾽ ἤδη καὶ κράτιστος ἣν ἀνήρ, 
ε; Β] ’ -ῳ Ἁ » , ’, 

ὃς τις οὐ ζήλῳ πολιτῶν χαὶ τύχαις ἐπιβλέπων, 
ΒῚ ς; "ᾧ - - 2 ’ 

εἰς ὁσοὸν χλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυϑεν. 
32) Ἀ -»Σαοο΄ 

ὥστε ϑνητὸν ὀντ᾽, ἐχείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν 
ἡμέραν ἐπισχοττοῦντα, μηδέν᾽ ολβίζειν, πρὶν ἂν 

; Ὁ ; ,ὔ Ἀ 7 Ν ’ 

τέρμα τοῦ βίου περάσῃ, μηδὲν ἀλγξινὸν παϑῶων. 

ΙΓ. 0116. τὸ [{{Ξ. 1. Α}- 
1. δ΄ΊθθοΙ" Ὀ]ΘΙΡ Θη: ἄδθηῃ 
νγὰ5 ἀυ οΥ δορὶ παιϊίοϑὶ, ἰδὲ 
Πρ πιο ὙΠῸ ἀπ 5. [.6- 
βῬοη δοίοϊ! ει. Ἐριομίμαμῃ, ΟἸοΚ 
ὙγοΡάθη βῸΡ ἃ]5 ἑπέται οὔον ἑταῖ- 

οὐ ἀον Μϑηβοίιθα δυΐρο[αϑϑί. 
1524 { ΝΡ)». λεύσσετε, εἰς ὅ- 

σον χλύδωνα Οἰδ. ὅδε ἐλήλυϑεν, 
Ρ ον 

1526 ἴ. δ" φοννα 5 θ (Οοπθ αβι 
Ζνν Ἰβο θη ἀ61 ΘΠ Θι δ] Ίσθ. ἨΘΡ]ΟΠ- 
Κορ ππὰ ἄθμι 76 ζίροπ Ε]6 μα νυἱρᾶ 
ἰπ ἀνοιίδοιον ΒοΖίθ μη οοἰαβϑα: 
Οοά. νὰν ἀν Κἰἄρϑίθ ππα βομαν- 
δ᾽ ηηϊρϑίο Μ πῃ (8), ἀδηη 461" ἰὰρ [6 Γ- 
56. ἀπά πιδομι 516 (40), 6 πα] 1} δίῃ 
απηπ, ἀδν φουθοῦῦ πηά θ᾽ 6 ον, ἀπ Ρ0} 
56 ῖη αἸάοκΚ πἰοπν 50] 6 οι: ρον όγάθη 
ὙΑΓ,; νῷ} 980 ᾿Β 

1520. Νοῦν. ὃς οὐκ ἦν ἐπιβλέ- 
πων τις ζήλῳ χαὶ τύχαις πολιτῶν. 
Ῥίθ ΑἸλθπ Βαθθὰ. ἄθη φϑόνος ἃ15 
ΟΡ ΚΙΘΡΖαΡ ἀθν ΤΎΡΑπηΘ ἢ ΠΟΡΨΟΥ, 
Ηδροά. ὃ, 80 φϑονέει τοῖσι ἀρί- 
στοισι. αΙον τ ππὶν δῖοι ΡΙπάδν 
ΡῬγμ. 8, ΤΊ ἄθη Ηΐδθρομ 415 πραῦς 
ἀστοῖς, οὐ φϑονέων ἀγαϑοῖς. Ἰᾶπη 

ἰδὲ ζῆλος θῬοποΙ ἄθπ 5  ΘΡΓ ἢ 65 
αἸὰ εκ (ζηλωτὸς βίος), νν 16 41.508 
οἵας τ τα ας ἀνθ᾽ ὅσου ζήλου 
τρέφει. 16 τ]οϊεῖρα Αὐἰίαβϑιιπρ 
ΖθΙβὶ ἀὰ5 ΘΧΡΠ ΔΕ καὶ τύχαις. 
ΑἸΙοη 4ὰ ἐπεβλέπειν ἴπι ϑ΄ππθ 
νὸῆ ποιάϊ5ο! δυΐ οὖν ἃϑ5 56 - 
θη, ἑηυϊα6).6, βΒοηϑὺ πίομ! θοκΚαηηὶ 
ἰδ, 50 ὀπιρ βοή! 510) Ε]Π]Θ πα 5  ον- 
56} ὅςτις οὐ ζήλῳ πολ. ταῖς 
τύχαις ἐπιβλέπων. Ὀἰπάον" βίγρθίομι 
ἄθη βϑηΖθη ὟΘΓ5. 
1628 ἢ. ν ν». ὥστε μηδένα ϑνη- 

τὸν ὄντα ὀλβίζειν (χρή) ἐπισκα- 
ποῦντα ἰδεῖν (1Ϊπ ἀ 6 πὶ πιἂπ οὶ 
διθυὺ κὰ ΘΡβοπαθθη, ἀθυναροὶ 
Ζῃ ΘΡ]6θ0θη) τὴν τελ. ἥμ., πρὶν 
ἂν { Δὸν 5010 Π͵50}16 ὅργαοιι (ΗΠ ΘΡοά. 
1, 82 σχοπέειν χθὴ παντὸς χρήμα- 
τος τὴν τελευτὴν κῇ ἀποβήσεται" 
πολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποϑδέξας ὄλβον 
ὃ ϑεὸς προρρίζους ἀνέτρεψεν), ΠῚ 

“δες ἀρχαῖος ἼΔΟΙ. 1, ἱρά νοὴ 
0ΡΠ. 56 |08., ννῖθ νοῦ ἃπάθγῃ Π10}}- 
ΤΘΡῊ 561} ΟἿ νυ ἸΘάΘΡΠΟΙ:, 2. Β. 656}. 
Ἀρι 690 ὀλβίσαι δὲ χρὴ Βίον 
τελευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ. ΝΕ. 
Ζᾷ, Ὁ. π(Σ 1120. 

1525 

1590 
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ΜΕΤΒΑ ΡΕᾺ ΠΥΒΙΒΟΗΕΝ ΤΗΕΊΠΕ, 

[5] 1: 

ἴ» ἴν 9 ἢ 

Ρανοάοῦ. 

Στροφὴ α΄ 151---106. 

ὠλτεξ ὦ ως ξ τω ἐξ τῶ Ξι ΞΟ: - 

3 ἀπε κο  δὸ κολς 5 

“Ὡ ΞΘ ω --ὠὧκ, -ῖνῷὺ -- στ -Ξ ὁΞ 

ἘΞ Ὁ} κι.) ΞΕ ἈΕλῖι ἘΞ πὸ 

π  -ιλὺ 

ιν ΟΣ ΈΞΑΣ τῷ ὠὐεξκ τ σεξοοσϑ9 

τ τ να ξξεε ῦ ΞΞ τ ΞΞ  Ξ 

Στροφὴ β΄ 161---189. 

ἕω: σκοΣ, ἕξος. ἀντ 0 πὶ ὑλελιγσς 

-ῤ--.ωὺ ΞὺξουώΞυουοοσς-ῦ 

τ ὐϑτ τ ὦ π- τῷ 

ἘΣ τι λυ), πε σῶν --ὐ τ 12 --ν 

ἐν Χο  ΚΌΟΝΞ  ὡξξι ὉΞ κα 

τ ΤΥ ἈΝ Στὸν Ὁ 

χω -αὐὐἴὼ»- ὦ τὰ Ἐπ Δ ΞΞ  Σθε τ τ 

σας τῷ 

ΤῸ: Ιζ« [-᾿ [4] ἴν ! 

ε 

Στροφὴ γ΄ 190---216. 
, 

, ζω; ᾿ 

πε ΟΣ ἘΞ 

, 

ἡ τ πιο ΞΞὺυὺ -.-- 

δωω- ω.ω π- 

Ἔλ ρτο  υὐ χοῦς ; 

Ὑαηεε. νη οὗτο 9 ἾΓΕΞ 

ΣΡ 2} Ὲ--Φ 

νΕ, ΡΟ ἐπ 

.- τ} :ςΞ 

᾽ «-- 
“Φ  ΟΠΠἔσἔοω τ τὐτοκυ «ὦ. ὑπ 



ΜΕΤΆΑ. 155 

Εγνδίοϑ 85 110 ἢ. 

Στροφὴ α᾽ 46θ4-- 482. 

συ τος παν δ ὼ..- 19 

Ξ  υτιν»-: 

Ἐντὸς: 

ΟΝ κῦ -- ἃςἤ 

2 [4 ’ ϑι ππαπ αὐ -τιλι.-΄τρῳωωψῳω τε  το- 

Ξε Υ ἘΞ ... 

Ἔπο πὸ τ) κῦὺ- ὦ ΕΚ ΞΕ 

ἐ σνω- ψϊτ:. να 

τ - τ υὑὧκὺλ..ὄ - οὐὐοὖῦξ τ λαλ 

πε. ὦ “2 

ἜΤ ΟΣ κε δι τ. ὑπ τ σ-- - 

ἘΣ στὸ κε ὡλΑ ἴοΣ κλ---. 

ἜΤ ρόέοοοὁὃ τ ὼπΞ σ ρα μι λυ. 

Ὡ ίλνς. δ λξλε.-.- 

Κοιμιη αιϊοπ. 

Στροφὴ α΄ θ50---6ὅ9. 679--- 688. 

ῳ ῳ --.ὦ «- 

αν ΠΝ Ὁ 

τ Ξ υη σωωλι σα 

Εν στ τὐὔὐλορ ἐἀαδ δὲ 

πα τ δ τ ἐν 

, , ᾿ , τς 

π  .-.-.’...’. Ὁ... Ὁ... ΦςΦ ς ὁ Μῳ -«-: 



1560 ΜΕΤΆΔΑ. 

“ν.νοὶὶο5 δία οη. 

Στροφὴ α΄ 86θ8---881. 
, ἦ , 

ἀιδ ῷ ες ὥλ χὴ ἘΕ οΣ ΩΣ ΞΟ ΡΟ ΞΡ ΞΟ στ 

ἐπ χάνς, ποθι 5. ἐξὸν 

Ξ θοι χῶχεξ 
ἷ 

ἘΞ ἘΞ πο ΞΞ ΞΞ θ «Ξο Ξ 

5 εὐ ὃ σ Ξε τ -Ξ νΣΞ 

ἀρ Ξ Ὁ Ξ τοῦ:  Ξ 

Ὧ τ Φ ον δ. τα ἂν τ ἐς 

Στροφὴ β΄ 882--910. 

τ πε υ ὼ - Φ ΤΊ Ξῷ ΞΖ - 

δ «ὁὦἍὁ εὐ -Ξ ξὺν 

--σοἮοζοως. Ὅἁτ-τῶῆὖἦν 
: 

Φι  Ξο ΞΞ ΟΣ ΞΞ 

Εν τε δον ἡ εν ποι ες-- 

Ἐκ ΡΒ ταν ποθι 

Ὄπ τὰ τ, τ, Ξ Ξ 

ὑπ 2 Σ ϑιξω δίῳ ΞΞῚ 
φἰοων ἀϑδϑο μα 

10 τ  ξδιύτος ϑευβου ἐς δ Σύ; ΚΒ, Βα 

ΗΥρογοΟ ΝΒ πιὰ (βιαι! ἀθ65 ἀνθ η ϑἰαβιιπομ) 1080--1109. 

Ψ': ν᾿ 

᾿ξ πξ ΚΞ  Ξ -- --Ξ 

ων ΑΘ ΣΙ ΚΡ ΈΝΞΞ ΞΟ  υ Ξὸ  Ξ 

1090 τῶν τ ὦ 5: Ξ Ὁ" Ξ 

ἐλ ὦ - Ξ 

φοπ  ω πκ ὐΞδο σῦν Ξ το. 

-δωως-ῳ-ὄοσυωυξ - 

ψιονίοβ διαὶ 0ῃ. 

Στροφὴ α΄ 1180--Ἠ.1209 

σίυνπῳυ - 

χὰ ΣΟΥ τιν υνῖς γΝ, 5 εν), οὐροχ ἀπὸ δ᾽ λει ΞΞΗΞΞ 

Ἐπ ἀζος ε Ξ 55 

ἰχ. ἄντε ἐς ὁ ον ἘΞ 

5», χσευνπὸύυ - 

ὡς τ ΩΣ δι χρεῶν ΞΕ 

Χ 

σι  Ξ  ΘΣ -Ξ 

ὌΝ ἀπ πο γ τΠ ιν γε χο. 

[-- 
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ΜΕΤΉΑ. 

Στροφὴ β΄ 1204-- 1222. 

ψῳ. - 

᾿4πὸ σκηνῆς. Στροφὴ α΄ 1313---1315. 1322---1324. 
πὸ ἘΠ  λι τς 

[, , ’ 7 

ἥ“πς ρας “πὰς ----΄ χο. 
.ωφρσω ζ.α.νωῳ, Φ,.» ῳ οὖ πο ἃ ἐῶν 

Ὄπ  ἾἜΣ :Ε 

Στροφὴ β΄ 1829 -- 1848. 1340 -- 1368. 
’ 

ΠΟ 
, , ’ 

ΟΞ τὴ ΜΝ ολπι ζει), χος- 
͵’ 

ΚΞ ον αν ἃ 

ὕπο  πΞαυζῖν 

τι πε δ... 

τ τὼ ππρω-ω ξΞωνϊν 

 γτύγο,. 

ἜΡ Ρ , ’ , ,ὕ 

ἘΞ πεν τ τ πο, 

“ Υ 

, ᾽ , ͵ 

- τς .- ΠΣ δ αι γε ὡλ.5 . 

ω 

ἘΞ το: --  Μλι. το ρλοο Ξὰ 
. 

’ 

1517 



Ῥπιοκ γοη . Β. Ηἰ 568 76] ἴῃ μεῖρεὶ 
ν "5 -π ζξας 

τα ἡ ΡΝ 
τ κούι. 



σ Π0 ΚΠ 

ΒΆΚΙΛΔΕΒΤ 

ΥΟΝ 

ΕΝ ΤΠ ΧΙΙΤΡΕΤΙΑΝ 

ΠΆΙΤΤΕΒ ΒΛΕΝΌῸ(ἝΘΗΒΝ: 

ΟΕΌΙΡῸΝ ΑΥΈ ΚΟΙΟΧΝΟΚ. 

ΜΕΙΡΖΙΘ, 
ΜΕΙΡΜΑΝΝΒΟΗΒΝ ΒυΘΟΠΗΛΝΌΙΟΝΑ. 

1851. 



Ν, Ν ὙΠ 

ὦ ϑς ν ἮΣ 



ΕΙΝΠΕΙΤΌΝΟ ΧῦΝ ΟΕΘΙΡῸΣ ΑῈ 
ΚΟΙΟΝΟΞ. 

ΕἸ ΒΡΙΙΟΩ: ἴῃ ἄθῃ ογίθῃ 394 γῦν γὰρ ϑεοί σ᾽ 
ὀρϑοῦσι, πρόσϑε δ᾽ ὥλλυσαν ἀκ5 Ζ16] 5615 ΠΙΔΙηΔ5. Δ118. 
Οοάϊρυβ δαΐ ΚοΙοποβ ἰδέ ἀθι ρυδάθ ἀδθθηβαίζ ζιπὶ Οδαΐριιβ 
ΤΥΓΔΉΠΟΒ, 815. ἀθβϑθη γοᾶηζιαησ [ἢ Ζιὶ αἰ ΟΠίθη ΠΟ Δ] 150 }}6 
Ὑ16 ΡΟΘίΙ80Π6 (ἀογθο  ρκοὶΐ ἀθη ΒΟρΡΠΟΚΙ65. σύνδηρ, νὰ ῃγοπά 
ΖΌΘΊ 6101 4686 5616 465 Μγίπιιβ ἴῃ ΙΟΟΚΘη τηιιβ5ίθ, ἀθη Οδί- 
ΤΟΥ ΚΡΘΙΒ. 561Πη6} Ηρ δίῃ, ΚΟΪΟπΟ5, αἰζβομθ ἀοί(οϑίιγομί ππὰᾶ 
Ἠιμπηδηϊἂΐ σι νου μορΡ] θη. ΕΠ νΘ ἴπὶ δγϑίθη Ὠγᾶμηᾶ ἐἷϊθ 
γον ΟΚΙαησ οἰπθ5 θάθη ἨθΡΡΒΟΠοΓ5. ἴῃ αἴθ πηηδι ] 56 ἢ 
τοι] ρ]δίΖ!10 ἢ} ἀθβϑθη δίαγζ νοὴ Ὀοπριαοῖον ἨΠῦΠ 6 ΠοΡΡοὶ, 
80 ΨΥ]ΡῸ 16 ἀ6ν ἰοθοθηβιηάθ ατγοὶβ ἀαγο 416 ἀηδάθ ἀ6186]- 
Ῥοθὴ Οοἰποιίθη, 616 μὴ [γον νου ο]σί, σα άου ραν νου κὶᾶνγί 
ππἃ ἄρον ἄθη Τοά Πηδιι8 [ᾧν ἀθη δίααί, ννϑ] ον ἀθη Ὑ 6 η 
ἀον Οὐί(ον ἰγοιηπὶ σοίογαἀογί, ϑοθθη δὴ ϑ6ῖη γᾶ} σοϊκηϊρί. 
50. ΚΟΙΓΘη 510}: 6. 416 ον ἃ] [1586 ἀαγοῃρᾷηοιο ἀπὶ: ἀθηη 
πη 0. ἢ. Παίία δ ἀ16 βοῃνθγβίθη [6166 η ἄθεον ἄθη δίδαί ο6- 
Ῥγδοθί. ἀδβομδι ἀονῖ ἀθ Δ] 6 η ϑρυπομο δράσαντι παϑεῖν 
561η Βοομὶ ππὰ ἀαρῦθοι, 50 βου νη θι οὶ 510}. ΠΙΘΙΡ ΔΘ δῆ 
ἤθπθη ΡΓΙΟΝ 5106. ΔΙ Θμη8π46 δίς πτάϑος μάϑος, 4855. ἀἷθ 
αὐίίον ἀπγο [μάθη ἀἰ6 ΜΟηβο θη χὰ ΕἸηβιοιι [ἄπγοη ππὰ 
455 516, ΜΘ ἀ6Γ Μϑηβο ἀπγο 6416 Εγροθαησ ΓΘ 
ὙΥΠἸΘὴ. ον, ΒΑΡ ΖΙ ρΊ οὶ ἅρθθη. 15 ἀδὺ σ]ίκη, δι ὑν 6] 0 Π6 
Ο64. 1582 56|0 50 510}. δου, ἀαγο ἢ οἷπο 485 ΝΙΑ85 46" Βοι α 
ΘΡγθ οἤθηθ ϑίγαία σϑηὰρ σοί μη, ἄδηη Κῆρ ἀ6 θυ] 6 Ζὰ 
ΒΘΙΠΘ. 5. {{Π᾿Ὸ θη Ναί. Ζυγῦοκ απηὰ ἀϊ6 γο ΖΘ ΡΠ θη ἀ6. 
σοι Π ἤθη Βίγαίο, αἴ6 ΕΡΙηγθη, οράθη Δ ἢ 2ι Εππηθη! 61. 
ἀοιδᾶς ἀ1686. ἄθιῃ δἰ 5 (6 σι ἀταπᾶάθ ΠΙΘροπάθη [ςἀ6 θη 

ΒΌΡΒΟΚΙ65. ΠῚ. Ί 



Ὁ ΕἸΝΙΕΙΤΌΝα ΖΌΜ ΟΕΘΙΡῸΒ 

{Γοΐθη ἢ 50 ΠῚ ὨΓΔηἃ ἴῃ ΟΡ Πα Προι ΥῚΡ Κβ δι 6 11 ἢ 5. οηΐ- 
σοσοη, Υδηγομά ἴῃ Ὁ. ἢ. Οδβάϊριιβ νοῦ ἄθῃ ΜΘηΒΟΠ θη [αἀϑί 
γουοῦ((ονί, νοὴ ἀἄθη (ὐίίογ βοηδβϑδί Μ]γ, δύ 6Υ ΠΙΘΡ αἱηρ6- 
Κογὶ Δ ἄθῃ (Εὔί(ονη δυβροϑῦμηι ἀπ πὰ ἀϊθ ΜΘηΒΟἤ θη 
ΔΟῆθη ἀϊ6 1ἢπὶ χιροάδοῃίο ΕΡδππηρ 5 γο ο, ὈῚΒ. ΘΓ Ὡ80}} 
51 ΘοΓ ΘΙ ΟΠο Ηϊηνσγᾶπμηπηρ 8161" ΠΙΠἀΘΡΏΪ556, ὑ ] 6 Επρ- 
ΒΟΥΖΙσ κοί, 158} αἀπὰ ἀνα], 856] 5ἴβα ἢ! ἴῃ ἄθη ῇθο Ιθρθη, 
8ὴ ἀον Ηδηά ἀθι Οδί(ο᾽' δι1ι5 ἄδθι 1,6 θ6η βοηθοί. 16 [ἀ66 
ἀ65 Ὠγδιηᾶβ, 416 σοῦ οί γογρσοιίπηρ ἀ6Υ πη ΔὈ66- 
υαϑϑίθη ἰδηρθὴ ὑπὰᾶ Βοῆ ΘΓ η [ΠμοΙ 6 ἀ65 6δάἄθ]η 
Πυ! ἀν 8 ἀυσγοῖ δἰ ηθὴ ΟΥ̓ ΒΟ Θ Τοά --- Βρυιολί 
ἀον ΠΙΟΠίου 56] 05. ἴῃ θη ᾿θάθιψιησβνο! θη Υορίθη 1500 ἴ, 
διι5: πολλῶν γὰρ ἂν χαὶ μάταν πημάτων ἱχνουμένων στά- 
λὲν σφε δαίμων δίχαιος αὔξοι. 

ΒΟΡΠΏΟΚΙ65. ΟΠ ΡΠ 416. τγ 1566 αγαηάϊασα ἀθν ΠΙομίαη 
ὉΠΙ1 6] ΔΙ 8115 Ἃ6.' ΠΟΙ] 506 ὙοΙΚϑϑθᾶσα ἀπα ἄρθγθη ἀδιηο- 
ἰβομθιῃ ΗΘΡοθποι 5, ν9]. χὰ 02. Εν αἸοὨ οί, ΑΡΟ]]Οὴ ἢ) 6 
ΒΟ ΟΠ ἀδιηλ]5, 45. Οδαρα5. πΔ0ἢ 6 Ιρ}1 ϑοκοηηηθη, 561η6 ΕἸ] - 
[61 Ζὶ δΡγασθη --- σσονοὴ ἠδίϊν! 0} τ Ὁ. ἈΠ. Κοὶηθ ἤθάθ 
56 1ηὴ ἀπ 6 ---, νοῃθ 556, Θ᾽ ψοΥάΘ οἰηδ ΠΔ 0 ἢ ΔΘ 6Ι 
Ζοιῖ φσαβϑί!οῖο Πουροῦθο μθ6ὶ οδῃνν αν άἀϊσοη ἀοίί- 
Ὠοιίθη ΓἸηάἄθη ἢ ἰγοιηάθη δηάθ, σα Π6Ὶ] [τ 
ἄρβϑϑθη Βονο 6, 416 ἢ δαί θη, σα [1161] 
ἄρον, ἀ16 ἢ γνουϑίοϑϑβϑης: ἀπὸ} Δοισῆθη νι τά θη 
16 αὐίιοῖ βίη ἔπάο δηκύπαάιϊισθη, 85 {Ὁ 16 Εγ[ἃ!- 
ἴὰπρ ἀ16565 ΟΥΆ 615. ὈΠἋ46ὺ ἄἀθη [ΠΠΔ]} 465 ἢγδηᾶβ. δ ἀϊ6- 
565. Ρ΄6 10}. [πὶ ΡΙΟΪΟρΟ πηϊίροίῃ6}} ρα, 50 ψᾺ} οὶ Ἀϑιιη) 
[ἂν αἴθ Καπδίγθί μα στλοχή πὰ περιτέτεια 6. ΘΟρΡ ΠΟ ]6]- 
Β0Ώθη Τγαρδάϊθ, 50. ΘΗ ΜΡ 616 ἴῃ 8ΔπΠάργῃ δίϊοιθη 50 

ἐκηος οσοὼ ιν σε αν δέν. νι, ἀτσσεδοος 

ΥΙΡ βαΙη 6 ὴ ἰΡδοΊΘ ἤθη [ΠΟΘ ἀν Ὠδη46]ηάθη ΡΟ ΒΟΉ 
ψἹΘαἀθΡΠηάθη. ἔπ 50 Ὀονιηάθρηβυν ἀρ ροῦ 416 Κιιηδί, τηΐ 
γΥΘΙΟΠΟ ΒΟΡΉΟΚΙο5. ἀ16 οἰηΐδομθ Ηδηάίιησ ἀπ γ ἢ ἸηΔΏΏ1Ο0}- 
[8406 ΑΘ οἤβο ηρ ΘΟ 5 ΕΠ ΓΘ ηἀ6. πη ΒΡ ηΠΘη6᾽ δοθηθη 
θ6]οθί μᾶί. Πιθ56. δηίν οι 6] 510) 8115 θη ΘΟΠ0η ἢ ΟΥ̓ 6] 
ΔΟΒΘΟΘΡΓΟΟΠΘηΘη (ἀαροηβϑαίζο Ζυ Βοηθη ΤΉΘΡοη πη ΑΙ ΘΗ, 
15 ἄθιη ἰοἰφίθγθη (ον 5165 ψὶγα. Η]ηΒΙ ΠΟ ἀ6ν Βοπηαίζαηρ 
οἰηθθ. νδίθυδη βοὴ ΜγΓΠι15. Ζα ὙΠΟ] οησ Αἰ Π 65. ἢδί 
ὈΏΒΘΡ δίοκ ρογῦοόβϑϑθ Δ] ΚΙ. γη1} ΑΘΘΟΠΥ]  Ιβομθη ὨΓΔΙΊΘΗ, 
Ζαμη] ἄδη Εθμπηθηϊ θη, 16 ἄθηη Κοίη Ὠγδιὴᾶ 465 ΒΟΡΠΟΚΙ65 
δι 6] ῖ ἢ Ὀγοιίθιη {Ππ|ο γι ΓΘ] ο᾽ ὅθι" γουβι! ηροὴ πηἀ (ἀ6- 
θγάποιθ θοραμί. ΕἸηαοί ἀογί Ογθβίοθ, 850 ΠΙῸ Οϑαιριβ Ζαυ- 
ἤΠαομί ἴῃ. Αἰἴμθη: Ἰπγὰρ Ὁ 5101}. 8ὴ 416 ΕΓΘΙΒΡΡ ΘΟ αηρ 465 ΑΓΡῚ- 



ΑΥἙ ΚΟΙΙΟΝΟΞ. 8 

γ6 15 416 ΕἸηδοθίζιηρ 465 Αὐδορᾶροβ πηὰ ἀἷ6 Αἰΐηδῃηθ 465 
Βὰπη θη] ΔΘ α]15 ἴῃ Αἰἤθη --- θ6146 5 ̓ δϑίθης η΄ ΒΟΡΠΟΚΙΘ8᾽ 
Πιομίαηρ 560Π0η, 5. 947 --- πηάὰ γογρθάπηάιιηρ τη ΑΥ̓ΘΟ5., 50 
δι ἀον Οοά. (0]. ἀϊ6 Δεῖ μθ 465. ππβιμ ρᾶγθη τάφος (65 
σαϑῖ] 10}} δι σϑηοη θη θὴ πη4 ἰδρίοι σοβοῃ χίθη δαμηθιοηθη- 
[ἄγϑίθῃ «15 δἰ π65 βϑοῃαϊίζοπάθη ἢρδγοβ, πη ἀδιηϊ οἰπο γ6γ- 
ΒουΠοαηρ ἀ6ν ἀοίΠο!θη., σνθ] 96. 8πὶ Θθά. 51:6}} ἃ[8 Επηηδ- 
ἰάθη Ρθυνάμγοη. ὑπ ἰῃη 8ἃ]5 πάρεδρος δυϊποι!ηθη. ἈΠῸ ἢ 
ΤΙΘβθιιβ᾽ ΕἸ ΡΡ ΘΙ θη. 06. νουάθη 8085 ΒΙ᾽ηηΙοϑίθ 416 Ἰοοδ] θη 
[ΘΓ σ56 η γῸὴ Κοίοηοβ Πη1{ σ8η2Ζ ΑἰΠΚα νοῦ οθ θη ἀπ ἀπΓοἢ 
α16 [οἰηβίθη ΕἸ ουΖοῖρο ἱρὰ ἀϊθ86 γογκηϊρίιησ ἴῃ ΕΡΙΠη6- 
Γὰηὴρ ΟΡ ΠΔ]ῖ6η. δοηδὶ ἢδί ἀν Ὁ. (ἡ. οἴπρ ρον 556. ΘΠ ]10}- 
Καὶ τἱξ Αθϑοῃγ]οβ᾽ ΠΙκΚο θη, ψὸ 416 ἄδθη ΑΡρΊνθΡη βίδιηη- 
γον δη 16 η Παηδοϑβίδο! ον. 5ο ἢ 26 6 η ἃ 1 ΑΓΘΟῸΒ. ΘΡΒΟΠΘΙΉΘη 
πη νοι Κὔηϊρ Ρεΐαβσοβ Κγᾶ [Πρ σοσθη 416 Δοργριϊδάδηῃ [ἢ 
δόμα Θοηοηη6 ἢ σνγάθη. ΝΟΟΪ ὨδΠΕΡ βίθῃθῃη 416 Βα 1Ρ1- 
ἀοἰβοῆθη δαΐ αἶα Βαίοι αἰἰβοιον εὐσέβεια ἀπά ἐπιείχεια 
ΡοΓθομποίθη ϑίάοκο. ἴἷὴ ἄδη ἨΗικοίάθη, σνϑ! μα. οἱ ΑἸ(αγ 
ἰγοἴοπα ἐγκώμιον ᾿““ϑηνῶν πδηηΐ, οΥποί ΤΙοβθιβ ἀἰθ Β6- 
βίαίὰησ ἀν νο ἄδθη δαμηθὶθι φΟΙ 105. ἢ 6 ΑΗΘ Θἢ ΟΊ Θη 
ψΟΡΘ Δ] θη θη [ΘΙ θη ἄον Ηθου Γ. σοσοη ΤΠ ΘΡ θη. ἀπά 
νὰ ἀδηηϊί 415 οἷπ ΒΟβΟ ἼΘΙ ἀ6Γ γόμοι χοινοὶ Ἑλλάδος 
σΟρΡΥ θη. Ζιη) [0 ἀδίἂν ψιρὰ δι ΡΔ]|145᾽ 6} 6155. δἱη 
ΘΥΙΡῸ Βιυηα χυ 5 θη Αὐσοβ πη ΑἰΠΘη δυο οί. Αὐοἢ ἀΪ16 
ἨδγΑΠ ἀΘη ϑἱηα χὰ νογο] οἰ οηθη, ἴῃ ΘΙ ἤθη ΠΘΙΠΟΡ ΟΠ ρδηΖ 
485 ΕΡΘΗΙἃὰ 465 ΤΏθβϑιιβ ἰδ: δ 1Πη50.6 1}, 8415 ΠΡ Υ ΘΙ Π 6.5 
Ζαη 50 55 6 δ]ίος Ογαϊ 6] νοῦ καπηαοί, νοηδοῃ 561η [,6160}}- 
Πδῖη θοῖπὶ Τοπιρ6] ἀοι Παλλὰς Παλληνίς οἷη ΠεοΙΙβρίαπα [ἂν 
ΑἸΠΘη 561 5016. 

ΥΥΙν βάθη ἴῃ ον ΕΙη]οιης σὰ Ὁ. ἢ., ἀ455 ἀν ἄϊ][6- 
"6 ϑδοθ Ζιιίοϊοο Οθά!ριιθ η80}} Κηϊ(ἀθοκιηρ 561η6} γα |- 
1παΐθηῃ 06} [ΟΥ̓ ΠΘΡ βοΐ. Βοὶ ΟΡ ΟΚΙ Θ᾽ πδοῃβίθιῃ γογρᾶη- 
σοι ΑΘΒΟΏΥ]05 ἴῃ ἄθη 5 ρθη τ Ορα ριι8, ἀ6. 15. 8η 86]- 
ἤθη Τοά Κύπὶρ σΟΌ! 66 η, ἰἄηρϑί ἴῃ ἀν γα ἀ6ν 1,80) 4ἃ- 
Κιάθη, ἃ15. ἀθὺ' δϑὶῖ 1,4105 ἀθπὶ ΑρΟ]]Οη νοι ϑϑίθ ϑίδιηηῃ ἴῃ 
ΕΌΪσ6 ἀον ΕἸάομθ 45 Οβθάϊριιβ ὕθϑι βδϑῖπθ δόμηθ ὑῃίθγρθΐ, 
ΒΕΙ Ευμριθ5. ἴῃ ἄθῃ ἀθῃ Ὁ. (. νογϑιυβιθσοηάθῃ Ρἢδηϊ5- 
5860ὴ ᾿ΔΡΘη ἀϊ6 δόμηθ, 500414 5816 Ππουδηρονδοῆβθη, ἄρῃ γἃ- 
[6Γ ΟἸΠρΟΒΡΟΥ, σγουδπ ΘΓ ποθὴ ΠυΘμΓ: ΡΟ] ηΘΙκ 68, γῸηΣ 
ΒίθΟ 1685 ΨἹἀθΡγ ΘΟ Π]Π10ἢ θη Απδρυΐομθ διΐ ἄθη ΤΊ ῸῊ 
ΒΟΥ ι, Ζίθϊ γοὺὴ ΑΥΡῸΒ. ἃἂι5 ϑθθθῃ ΤΏΘΡΘη πη 65 ΘΓ ΓΟ] οΐ 
ΠΟῸΝ Ρ6ὶ ᾿ιϑρζοιίθη 465 Οβάϊριιβ, ἀθὺ 16ἰχί 561η6 δἰ ῃηηδὶ] 

1ῈἙ 



4 ΕἸΝΝΕΙΤΌΝΕ ΦΖΌΜ ΟΕΘΙΡΌΝ 

Δι Βργ θη θη ΕἸάομοα θογθαΐ, πὰ ἦ6γ ]Ιοκαβίθ ἀν 6]":- 
ΒΟ] 01. , 

ἀδηζ δηάθιβ ᾿δί ΘΟΡΠΟΚΙ65. δοίηθη Οθάϊριι ἀδνρθβ[6}}1 
απ ἄδη {{πἰογρὰπρ ἀδνΡ ϑὕμηρ {1686 Ὁ τποί νυν, πάθη ἂἃπ ἀϊδ 
516116 465. ΕΔΙΏ]1Θ ΗΠ 05. ΡΟΥΘ] ΟΠ θι' ΕὙΘΥΘΙ {γ{{4, Ὑν ΘΙ ΟΠ 16} 
ἀϊα νργάϊθηία ϑίγαία ὩδΔο 5106} χιοθί. Απὑἱ ἄθη Κολωνὸς 
ἕχσπιος σομῦνία Οθαϊραθ ἴῃ ἀθη Κύοὶβ ἀδι ΟΠ ΟΠ 5 ΘΠ θη ππά 
ἀ6Γ ἀἸθ56η νογννηάΐθη Ναίαγροίίον, 6 ΨῈΓ 816 Διο 8 
βοηβίίρθη (υ] ιδϑί 6, ΠΔΠη ΘΗ 160} ἴῃ Βδοί!θη, ΜΙ θἀθγἤ πάθη. 
Απ ἀον ϑιἀσγτᾶηζα ἀθ5 {ποθ δηϊθοιθη ΟΘθΙοθῖ5. ἃιη Κι Πἄγοῃ, 
ἀον Ίοσο 465 Οβάϊριβ ππὰ ἀθη) πΡΒρυ σ] ΟΠ θη ϑοῃδιρ]α 6 
5616} ΑΠΘηίθθ, ΝῸ πη 6 Π6ΙΠΠο μην τη} ἀ6 Θοαϊραβθᾶσα 
ἴῃ γογθιπάμππηρ βίδημάθη, ψῖθ ἴῃ Ρ]αἰδᾶ, Ροίηϊ!ᾶ, ἰαο Εἰ ΘΟΏΟΒ, 
ΜῸ πη Ποιμθίοι 415 ἱχέτης ἴῃ ἰἤγθη ΤΘΙΩΡ6Ι] δι ϑΘ ΠΟΙ η6ἢ 
Ππαῦθη 3016, 5610}. Ὁ. (. 91. [πὰ γεγθιπάιϊιηρ τἱϊΐ ἀθπη (α 
ἀδν ΟΠ ΠΟ ἢ] ΒΟ θη δίίον. ἰμιρθὴ νου ἢ }Π10 ἢ} Κδάμπηθιθι' Ὡδοῇ 
Δογβίογσπιπρ ἀθν δίδαί ἀπὸ 416 ρὶροῆθη ἀἷ6 ὨΙΘΥΔ 5606 
ϑαθθ ἴῃ δηάρθιε (ἀδσροπάθη, Ζαπ)] ἢ8Δὸῃ ΑἰΠΚα. [ἴῃ Αἰμθη 
5610 81 Κϑοπηΐ Ῥδιβδῃ 15 1, 28, 7 χὰ ]βοῃθη ΑΥΘορᾶσ υηὰ Αἰκο- 
ΡΟ]15 οἷη ἑερὸν Σεμνῶν ἀπά ἀδτηίη ἀγάλματα ΔηἄοΓον ϑεοὶὲ 
ὑπόγαιοι, ἵππογῃ8}} ἀθ5 περίβολος 806} οἷπ μνῆμα Οἰδί- 
ποδος, ἀδϑβθη (ἀθῦθιη6 8 115 ΤΊ ΘΡθΘη σοῃο]ῦ ᾶΡθ6. γγειϊί 
θοάἀοαίοηονῦ 060 ψᾺΡ ἀν (α] 61 ἀθ δα ο]Ϊοποῦ, ἄθη 
ἸῺΔ) ΥΟῊ ἀ6πὶ ἃπάθρῃ Κολωνὸς ἀγοραῖος ἄπτοῖι ἀϊ6 Βομθη- 
ππηρ ἕσστιος ἘΠίΘΡΒΟΠΪΘα. ὅθ Π0} ΜᾺ} οἷη Ηΐρσοὶ πὰ ϑιδάι- 
ὙἹΘΡ6] ἃπη ον ἀγορά; ἀδν' ἕσπιος φϑῃῦνια σὰ ΑΘρΘΘ 80 θη, 
ἀον ἀγοραῖος ἀᾶθορθη, ὑγ6] ΟΠ Π6. πορϑί ἤθη ἃπάθγθη Πθιηθη 
γοη ΚΙ δἰβίμθηθθ σι δίδαί σθζοῦθη Ζὰ 56 1η ϑοῃϑιηΐ, πάθῃ 
γῸ0η ἀθη Ζθῆη ΡΠγ θη 16 6η ΠΘη108 σΘηοπθη 6, οὐϑί 
Ζ0} ΑΠΠΟΘΠΙΒ, ϑράϊοῦ. Ζιν [ΘΟ 15. 6" Ηδυρίροι, 465 Κο- 
λωνὸς ἕπτειος ἂν ῬΡοβϑίἀοῃ ἕχσσιος, νυ]. δ4 1. 706 Η., ππὰ 
Αἰδθπο ἑπστία 1070 ἢ, Βαεβομαϊίζου ἀθΡ Ἀοβ86 τιπἢ ΘΙΙΟΓ, 
γ9]. 1493. ϑοάδηῃ 46 Σεμναΐί οὔθ Εὐμενίδες (89 ἢ), 
ἈΡΟ]1οα. 8, ὅ, 9Θ. ᾶΠον ἰᾶϑϑί Εαμρι4θ8 Ρἤοθη. 1721 ἤθη 
Οοάϊριιθ ἀαγο ἀδ5 4116 ΟΥΆΚ6] ἢ80} ἄθπηὶ Τοὰθ (6 ϑὔμπε 
ἃη Ροδβοιάοῃ ὑοη Κοϊοποθ νου 56 ΜΘΓάΘη, τυᾶῃγοηά 80- 
ῬΠΟΚΙ65. ἀ6Ρ ὈΡΒΡΕ ΠΡ] ΟΠ 6 ἢ. 5 506 η Βραδαίαηρ οηΐϑρΓο- 
οπθηθν ἢ ἄθη Βιμηθηϊάθῃ χα[ῃνι. ἢ 6ν γοΙ Κβ οι θ6 βοίζίρ 
416 σᾶῃζο ἀσσοηα ἴῃ ΘΏΘΘη Ζιβδη θη 8 Ππρ Πηἰϊΐ ἀ6᾽ [{ηΐ6Γ- 
611, ΜΟΡΟΙ ἀϊ6 ΘοΡΠΟΠκο σοθ8ὲ ἄον Ῥηδηΐαϑιθ χιὶ ΗΠ] [6 
Κα. ΗΐοΡ δὴ (6 ΠΘΙΠΘΘῺ ϑίγαθθα 80) ΕἸΘιιθὶθ Μὰ] δὴ 
Θἰπον ϑί6 16. ἀ65 ἰὰηρ φοάθῃπίθη χαλκοῦς ὁδός ἀ6ν ϑοΙ  ππά, 

Ν 
ΒΝ, ΨΌΝ 
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γγ0ὺ ΤΏΘβΘιι5. τη] ΡΘΙ ΡΠ 005. Ζιν {Ππίϑρυν 6]. ἢ] πὰ σοβιθσθη πηά 
ὯΔ0]), δΡΠ ΠΟΘΙ ὅθ ογο νοηὶ ἢδήθ8. Πἰπ  σο ἀν 561 5016, 
ν9}. 1590 {{. υπὰ χιι 089. οὶ [ἰοἰΐθη 6] ϑόρῇ. ΗδιΠ]68 
πη Κογο ἀἄθη Οδϑάϊριιβ ζχυη Πδά65, 1548. Νδο!) Επρῃουίοη 
Εν, δ2 [ἀπρίθη ἀ16 Βυμηθηϊ θη 86]08ι ἄθη [6] ἀθηβίγἄσοι Δ Ὸἢ 
Κοϊομοϑ: 

Πρόπρο δέ μιν δϑασπλῆτες ὀφειλομένην ἄγον οἶμιον 
γήλοφον εἰς ἀργῆτα ϑυγατριδέαι Φόρκυνος, 
Πὐμενέδες, ναρκίσσου ἐπιστεφέες πλοχαμῖθας. 

ΑΡῸΡ ΟΡ ΠΟ 65 δουρὶ ἀδίαν, 4855 δῖι0} ἀϊ6 {Προ υηρ θη 
561η65 διι65, ἀἰ6. ἀπ ἢ} ἸηΔη ΟΠ 6161 Η 61 ΠΡ. 6 Δι ΒΘ 6 Ζθί οἢ- 
ἢθὶ ψΆΓΘη, ἴῃ 616 γογΠ ΠΟΥ] ἸΟηο νοη ΚΟΙΟΠῸ5. ΠΟΙ ηΡ ΘΖΟσΘὴ 
νγάθη. Νι θη 10} ἀ16 ἴτἢ δηργδηζομάθη Πθίηο5 ἈθγδηΊ6]- 
Κο5 σϑίθρθηβ ἀκδάθιῃ)θ χτηΐ 1ἤγθη ΠΘΙΠσ ἢμηθΡη πηὰ διδίαθη 
46" Αἰμθηρ Μουῖα, 465 Ργοιηθίῃθιβ πηΔ Περι ᾶᾷϑίοβ, νρ]. ζιι 
δ ἢν 701] Π᾿Ὸ Ιὴ ἀδν Ρδγοίοβ ΔΘ ἱρὰ ἀδ5 0. 465 Κοὶο- 
ὨΟ5. πηνουηογ κί Ζιὴ 006 γοη σ8η2 Αἰκὰ δυο ίογί, ψ6]- 
οἢ65 ἀαγο ΤΏΘδθιβ. σὰπὶ ϑίδαίθ ρϑοϑιηϊοὶ νὰν. Αἰ ἄθῃ δ εθα 
ὨΔΟῚ 66 ΑΚδάθῃθ, ἴῃ ἀθυβοῖ θη πὰ μ6ὶ Κοίομοβ 58} ΠΟΟἢ 
Ῥδιβδηϊδβ 1, 90, 4 οἰῆθῃ ΑἰϊΓ ἀθ5 Ροϑϑιἄοῃ ὥἕχσπσιος υμὰ 
ἀογ Αἰμθμθ ἑσυσσία, οἷη ἡρῷον ἀ65 ῬοΙγΙΠο085 απὰ ΤΊ αβθιι8, 
465 Οράϊρυβ ἀπά Αἀναϑίοβ, ψϑοῃς Ηθγοθη θηΐννθ θυ ἴῃ πη- 
56 ΓΘ Ὠγδιηᾶ δι[ΓΘΐθη οὐδ ἀἋ00}) ἴῃ ἀ16 Πδηάίπηρ ΙΏΘὮΡ 
ΟΟΘΙ ΘΠΙΘΟΙ γὙϑυ Π ἢ ΐΘη 5] ηά. 

Οδα!ριι8 ννᾶι, ΟὈΥΝΟΠ] ἅ115 ᾿ΠΠΘΙ 6 ΠῚ Ὠγᾶπρα ἄθη ΑΡρΟ]]Οη 
ΖΌΘΟΙΚ ΘΠ, 8115 ΔΗΘΟΡΟΓΘΏΘΙ ΟΠ] 5θῖη ΠΡ Ιδηρ ἀ6. Ὠδιηθ- 
[6 ΒΥΙΏγ5, ἀ6. ΟγΟ]]δη θη, σον. Ὑοη {ΠΓΒΡΓΠ8 ὙΝΔΡ 516 
416 Βναρδί(η, 416 ἴἢΡ δασηπηροη γον σοῦ ἀπ ΝΘ βυνδ 8, 
ϑθιομθ τπηὰ [ηάἀρ]ασθὴ ΔηάογοΡ Αὐίὶ βοηάθί. ἢ Ρ ΘΙ θη 
Ναίαγουβομ Ι πρθὴ 06. [Ιοἰϊθίθ ἀὰ8 ΑἸ οεπὰπὶ νοὶ ΕἼΘΥ 
ἀον Μϑηβοῆθη ἃ0. ὨὈΐθβοι ἀί(η 5ίθῆηθη 416 αὐ] 6 ἸΠΠ6Γ- 
110} πᾶΠ6, ὍΘΙ Π6. 5ρΡ6Ο016|16 1" σΌΡ 6 [16 θογ γί ηθθη ἀ6ν ΡΙ6- 
ἰδιδρεβοίζα δῃπάθη, ΖυΠ)8] γουροββθηθ8 ΒΒ]. [ἢ νϑυβοῃ!θαὸ- 
π6η Β ΘΙ ΙΘἸ ΟΠ ΓΘ βοὴ οηίβίδηθη, βοῃθίηΐ ἀἷθ [466 γῇ 46. 
χὔγηθηθη Εγάροίη ὑπὰ νοη ἄθῃ τηθ}} Θἔμ]50}) σοίδϑβίθῃ 
ἨΔ οοο πη 6 ἢ 5101} 41 π|8]}}15 νϑγβο νυ ϑίθγί χὰ μά θ θη, 16 ΜΡ] 
δι Θη 1101} ἴῃ Κο]οπο5. θ6ῖ 46 ποῦθη δἰηδηᾶθν πάθη. Αι 
ὑπ 6] 6 510} ἴῃ ἀ6Γ ϑὅδθθ μοϊἀθ ἢ], νου νηάϊα (οἰ ποιίθη 
Θ]ΘΙΟβδπ 1ηὼ ΟΘάΙριι5: 65 Κδηη ποἢϊ ΒΘαἀθιαίαηρ5105 561η, 4855 
ἀὯδ5 Ἰείχις Βδὰ ἄθῃ Οδάϊριιβ 18 ΘἰΠ6 ΠῚ ΠῚ (6 4]ημήτηρ 
“Χλόη Θ6 801} νὶρὰ 1000 ἴ., γγν6 ] 6 }6. θη 50 510} Ζὰ}" 4 ημήτηρ 
Ἐρινύς γΘ ΡΠ], 16 416 Εὐμενίδες 2 ἄδη ᾿Εριγύες. --- 
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ΒοΙά6 Βορθοκ οίβοια Ὠγαιηθη ογὄ!ηοί Ορά!ρι5. πηϊΐ οἰ Πο 
Β6ά6 ἴῃ 16 ἀγοίζθμη γϑύβθη, νι οα ἀϊ6 γα ἀϑιΠππλιησ 465 
ἨοΙάθη ππὰ ἀϊα [ρα ἀ6ν Ὠίησθ ἴῃ δηϊσοσρηρδϑοίζίο δή βῖβο 
γ ΔΒ Δα] ΟΠθη. ΤΙ ἀονί (6 Γ᾽. 415 8]} 6] ρον Ποίίου ἴῃ ἀ6γ 
Νοίῃ. νοι ὕοΙ Κα Δησοβργοσῃθηθ Κύπϊρ πηΐθι ἀ16 νου βδΙΏ 6 }- 
θη 6 ΠΙθθη, 850. ΘΡΒΟΠοηΐ ΠΙΘΙ Ἃἀ6Γ σΡθῖβθ Βοίι ον. δὴ (61 
Ἠδηά ἀογὺ ΤΟΟΠίου Ἰῃ πο καηηίθι"' ἀθσθηᾶ: 416 οἄηΖΙ! 01} τ|Π]- 
ϑοννδη 616 ἸΠΠΘΓ6 δι ηητηρ ἰγ0 ἴῃ Π6}165 10}: 58} ΘΙ 
ἀοτί βϑῃθηά ηϊοθί, 50 ἰϑύ ἢϊ6 ἄθπὶ ΒΙπ θη ἀδ5 ᾿ΠΠ6᾽ 6 Αἰρο 
ΘΥΘΟΠ]οσθθη, τη ἄθη ΟΡ 6}} πηὰ Κἂν 5:6 ῃη1. }16 ἅϊι556 16 
ΒΟΘΠΘΙΘ ΘηΐΒρυΟ ἀθη ἸππθΡΘη (οηίΓαδί θάον Ορά!ρο: 
ἀονί Νοίῃρθβο γοὶ πηὰ γογχννοι αηρ ἀον σοϑδιηιηίθη Βανό!κο- 
Ῥιησ, ΠΙ6Ι οἷπ ἤμυϊιθ ὑπὰ 5.Π|6η ΕΤΙΘάθῃ διμιηθηάθ [16 0}}0]}16 
ΤΠ ηπάἀβοΠδί, 1. ΘΙ ΟΠ τιη5. ἀθν ῬΡΟ]οΟρο5 γο] ]!βίδ πἰς ΠοΙ 156} 
Δ 0.. ΚοΙοπΟβ, δἷη βίπμηρίοι ΕΘΙσο ἢ ὔρο], ὼς ποῖ ΤΚ. 
8, 67 Ζῇ δίδάϊθη, οἴννα δἷπθ ἢδ]|06 ϑδίαπάο, νο Δίμθη θηΐί- 
ἴθγηὶ δὴ (θὺ δίγαβϑβθ ἀρθονῦ Ρῇγ]6 πδὸὴ ὙΠΘΡθη. 6" Υορ 
ΓἀΠνῖ6 νοῖ ΠΙρυ]οη (ρογία Τηγίαδ4) 5 ἀσνο ἀθη ἄϊμιββ θη 
Κογϑιηθῖκοβ, ἀδῆη οἰννᾶβ ἰηΚ5 σονδηᾶί ἀυγο 416 Καρἢ]5505- 
ΘθΘη6. 8ΔῸὴ 46" 5608 δίδαϊθη θηξ θρηίθη Αἰκδάθιηϊθ. Αὐΐ 
ἀἸ1656 πὴ δἥοσθ ἢδίίθ Ἰηδὴ 4Ἃθη 6] 5θη 6], νυθ] ον θη) δη 
ππὰ δα ᾿ῃπὶ φο]οσθηθ Ποηο5 ἄθῃ Νᾶπιθη Κολωνγνός 98}, 
γῸ Αυρθηῃ, ΟἸοογο 46 ΕἸπη. ὅ, 1, 8. Νηρ οἰποη ΟἸϊνθη- 
ψν8 146 ΘΠ 66 Πη 510ῃ Ζνοὶ Ηὔρο], διιΐ ἀθυθη πιο νσοιοιη, ννοϑί- 
᾿ἸΘΠ 6. σοίθσθηθῃ Οἰγι θα Μά] 6Ρ ταῦ: ἴῃ ἀον ΒΘηθηηπηρ 
ΘΠ ἃ πὐν ἀΠΠοἤθη ΑΡηδησο ἀθββ θη ογθϑιίθη, 16 2ΐ νϑι- 
[ΔΘ ηθη Κίγοιθ ἀθι ἅγιοι ἀχκίνδυνοι ο᾽αυθύ τηὰη ποο. οἰ πθῃ 
ΝΆΘΠΠΔΙ1 ἀν: Εὐμενίδες τιι ουκθῆῆθη. Ποὺ βίο ΗΐρΕ], 
ἀδν δἰ σϑῃί ! ῃ6 Κολωνός, Παὶ ποῖ {πὰ ψν. 0 55. »»6 [6 γογ-- 
ΖρΠ1ο0} 1ῃ ἀ6ΓΡ ΑΡδπαθοἰ οί ησ πηρθπλθῖη βοῃ πα Αἰιβϑιοῃΐ 
δΔυΐ ἀ16 δίδαί, 416 ΑΚΓΟΡΟΙ5, αἴ6 σδηζο Καβίε νοὴ (ἂρ Κο- 
Ἰ1ἃ5 15. δον ἄδθη Ριγᾶἄοιι πίηδιιθ, πηᾶ ἄρον ἀθυβοί θη δι 
445 (ἸοὈ]απ6 ΜθοΡ, τη Δαρὶπᾶ τππὰ ἀ6Ρ ἴῃ ἀ6Ρ ΕΘΡΠΘ. 58η[{ 
γ ΒΟ πη θη άθη Κὐβίθ νοη ΑΓΡΟΪ5. τὰ Ηϊηΐογσιαηθ, ΑΘΓ 
416 Παίηθ ἀθ5 Ῥοβοιοῃ ππὰ ἀν Εγίηγθη, ἴἢγῸ δοῦν αΪ6 
ἄγ Θ αι. Ὠ]6 ΒΘ Πα] θη ΠφΙ]Πο ὔμμ ο ἀπὰ ἀθι Ποιηο85 56 |0 8. 
51η4 σδῃ! 0} νου να θη 18 δι οἰπιῦα Βοβίθ νοη Εππἀᾶ- 
τηθηίθῃ δη τπη4 δ θη Ηὔρο!. Νὰν οἰηῖσρο πιηάονί ΒΟ 6 
ὙνΘ 5.10}, γγὸ ἀον -Οο] να] ἃ τη βοίηθη ἀδγίθη θδριηηΐ, συ ηθῃ 
ὙγοΙπδίοοι, Πόῦθθον ἀπὰ ΟἸΪν Π0Ὸ 6 δὰ ϑΟρΠΟΚ 65 Ζοιί, 
πὰ ἰπὶ 5οΠ Προ ἀθἴ50}6, 445 465 Κορ] 8505 ἱπηη 6 806 
Φυ6Π!Π|6ὴ θουνἄββουη, βἰησί ποῖ ἀἴ6 ἀἰϊομ ροἤθάεογίθ ΝΔΟΙ 1641} 
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ἴγ6. πο] ἰδποη θη, ΠΘΡΡ ΟΠ θη Υ̓οἰβθη." -- 16 ϑομῃβίϊσθῃ [,0- 
ΟΔΙΠ ἄΐθ ἰπ4685, ψῖ6 416 πολύσχιστοι χέλευϑοι (1592) Δ ΠῚ 
χαλχόπους ΑΥΡ Β1η4 σοθθη ἄγ θαάθιίοπάθη νου θυησ θη 
ἀονΡ Εγάριπάθ Ομ  ΠΠ]Θἢ ὨΔΟΠνΘΙσ θᾶ, δίαπα διυΐ ἀΐοδοπι 
ὕβι Πομθη Ηῦρο] 445 ΗΘΙΠοΙ μα ΟὝΘΥ ἀ6Γ ΑἸΐᾶν ἀδΡ ὥχσπιοι 
ϑεοί, 580 ΒιΙἀοία 485 θῆρα Τ]Δ] Ζνν]βομθη ἀθη Βοϊάθη Ηὔρο!π 
ἄρῃ ΟΥὶ ἀθν Ηδπάϊαηρ ὑηβογθβ Πγδημα8. ΠΘΥ Ζιβομδιιον νι ὶνα 
48 'πὶ πόγα!!οῃθη ΤΉ 6116 ἀθββοῖθθη ὈΘΠΠᾺ 1101) σοάδομι, 80 
4485 Α(ΠΘ ἢ. την 46 ΑΚΡΟΡΟΙΒ. ἰῃπὰ χὰ ἈΘΟΠ θη 5] ΟΠ 08} τυ ᾶγ. 
Ὁ16 ἄρ! Βροογαίίοῃ ἀον Βα πη θην μα της ἰἤγοῦ ΜΙ 6]- 
πὦ ἄθη ζοὶ δε ίθη  "ὔγθη τηϊ158 τη ΠΙΘΡ νοσάθηκθη, ἀᾶἃ 
416 Ηδηά|ιηρ 58η2 πὶ ΕἼΓΘΙΘ ἢ ὙΟΓ 510} σϑιιῖ. Οφάϊριιβ, 16 
ΠΔΟΠΠΟΡ Κγθοῃ τη ΡΟΪγΠΘΙΚα5, Κοιημηΐ δι ἀ6Ρ ϑίγᾶ588. υθῃ 
ΤΏΘΡΘη, ἀθ Ζυβο ΔῈ σὰν κοη: ἄρῃ δίῃ ἀονΡ Επιπηθηϊ- 
ἄθη πὰ Ἃ6η ἢ Ὀοογδηζθηάθη, Δ06Γ Π80}} ΑἰΠΘ ἢ Ζὰ 510} 
ννοῖίον ἀθῃποηάθη Ε ἰβουιηα 465 χαλχόστους ὀδός ᾿ιᾶϊ ΘΓ νῸΓ 
5100, Ζ ἢροϊιίθη 4858 δὴ 416 ΑΚδάβθῃμηθ ογδηζθηθ Οὐθ. 1ῃ- 
ΟΡ} ἀθυβ θη ϑοίοσθηθ Ηρθη οί Πη 465 ῬΓΟΙ ΘΠ θυ: 6] η6 
δίδίαθ 465 ΠΟΙῸΒ Κο]Οη058 [1185 ἢ ὅθ δι ἀ6γ ΒΠη6 
510 0 δι σούνθβθ 561η. 

γΥΙνΡ βθῆθῃ ἴἢ ΡΡΟΪΟ σο05 1-- 110 ἀθη νοῃ ΑἸ υπὰ 
Τιοιάθη φοθοιρίθη Ογοὶβ 8ηὴ ἃογ Πδηά ἀδν Αηίροηθ δι 561- 
ΠΟΙ Ιᾶηροη Δ ἀοβο  , θοΘΥ δ, ἴῃ ἀν ΠἸσθπ Αηζαρα, πηϊΐ 
ΒίΓΠΡΡΙσοη ἢδδι τὰ νοῦν] ον θη] Αηβθθη. Νδορ Ζαγῦοκ- 
Ἰοσαηρ δἰηον σαίθη δίγθοκο Υθοθβαὲ νυηβοθΐ 6, ἀ6Γ ΠΡ τν 6158, 
ἀδ55 ΘΓ ἴῃ ἀογ Νᾶῃα Αἰ πθη5 15[, Ζζὶι ὰμοη. Ο᾽η6. ΠΟΟἢ 56 ῖη6 
πᾶΠ6 ὐ]ϑαηρ Ζ Δἤπθη τπὦ Π06ἢ) [Ὦγ 465 [,6 1065 Νοίπα ιν 
ΒΟΙΘΘηΔ, ΤῸ ΘΓ 8115, ΘΙ ΜΜῸ}] ἀθη δυΐ [γοηθ Μ|146 δηρ6- 
ΜΊΘΒΘηΘη 1, Δη5(Γ6 1 6. τηϊΐ ἀθη Κἄγοπομθη δρθηάθῃ νουβθῃθη 
ψΘΡ46, τ|πὶ 418 δ΄ Βοί611. Πδηη ὈΙ6ι 6 Αη ]Θοη 6, 510}} ἡδοῖὶ 
οἰηθη ΠιιΠορ]αίζθ τη] ΖΘ 6, 561 65 801} ἃη συ ΘΙ 6 Θιία( 6, 
ἀδιηϊΐ 516 1 γϑυ]586η τη ἀ6η Οὗ οὐᾶσθη ὔπηθ. (46- 
465 ου' 15 ΠΙΘΥ ἀάγαιΐ Ὀογθομηρί, 4845 ΒΙ14 νοι Κῦηϊρς Οε- 
ἀἰριιβ. οἄῃΖ! 0) δβζα  ὕβομθη: 416 ἀοἰίογοο θη οὶ, θη β81η- 
Κοὶὶ ππὰ 16η6 θοϑοπμηθηρ ΕἸ 51 ΟΠ (Ἰρ]κοῖς {γι ἀΠ8 γῸη γΟΓη- 
ΠοΡΟΙη οηΐσοσθη, 6] 0Π6 ἄρῃ Οοά. νορ [γάμου ἀρσίηρ ππὰ 
ὙγΘ] 06. δΔι550 13 ΠΟΟΠη815 δὴ Ὀοάθιιίβαπηον ϑί6|16 115 ἴ. 
ΒοΡγΟΡ ΒΘ ΠΟ 6 η ὙΜ]Γ4: πΙοηΐ Ὁ]055. (Θ᾽ ](θ [2610 151 δἱηὴ δηᾶθ- 
ΤΡ, 80 σοίβις 1δὶ Οϑαΐριιβ υπησουνδη6}1.) 

Νδομβάριῃ Αμπίίρομα οὐκὶᾶγι, ΑἸΠμθη ουκθηη8 516 15 (6. 
ΕδΡΠμΘ, ἀον ΟΥν ἃ 8 γ, δὴ Πα 516 5108: θοίδηἀ6η, 561 [ι61- 
᾿ροὸῦ Βοάρῃ, ἰᾶἅβϑί 5186 ἄθῃ γαίθν διΐ δἰ πθῖη γΟ θη, 8115 (6 Ὁ 
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Εγάα ποιγογγαροηάθη Ε ἰϑϑίάψοκο Ρ]αίζ πϑιηθη, τ ἀδγδαυΐ 
ἄρον ἄϊο Οου ΠΟ κοὶΐ ἡᾶπογο Αὐυβκαηΐ χὰ σαοῆθη. ἴπ Αυ- 
ΘΘΏΒΙΙΟΚΘ ἈΡ6ΓΡ ϑίθιθυν οἷ ΟΥ̓Δ ΘΓ τη Ομ 6] 6 ΒΓ 6 ἢ 
δα 516 105. ἝἸδῖ0} Ψ}} Ορά. ἀϊ6 ΕΓαΘσΘ. ὩΔῸ ἀδν σδσομά 
8Δὴ [πὴ ΓἸΟΠίθη, 415. ἀ6γ Εγθηηάθ ἢ ἤυρθ βϑίηθη 85:12 γϑὺ- 
Ιᾶϑϑθη [ιριϑϑῖ. ΑΙβ. οὐ ἀδγδυΐί ὈδΙΘἢΡι δὲ, 4855 6 δὴ Παϊηθ 
ἀν οοβίγθησθη υμηθηϊ θη Ρ]δίχ ΘΘΠΟΙΏΙΠΘΩ --- 50 δὲ ἃ|80 
ὁΠη6 Ορά!ριβ᾽ Αμμιηρ ἀΔ5 ΟΥΆΚ6Ι, ἀΔ5 ἴῃ σεμνῶν ϑεῶν 
ἕδραν λαβόντι ἘνΙοάδη γον] 55, ουΓἅ}}} ----, ογ κᾶν δὲ υππὰ 
ΠΟΓ8115, 56] 6 διίζ ΠΙΟΙ᾽ γὙου] 586 Ζχι σγο] ] 6. Αὐ ἀϊ656 
[6] 6] ἢ) σοσοθθηθ ΘΙ πουηρ ναϑί ἀ6Ρ Εγοη46 π]οῃΐ, Ο8- 
ἀἰριιθ Ζιι νου ἀγάηρθη, ϑοηάθῃ Ψ1] ἴῃ Αἰμθη ἄθη ΕΔ]}} ΖῈΓ 
Δηζεῖρο θγίηρθη. [π66858 νοῦϑίθῃηΐ 510ῃ ἀἄθοῇ ἀν νον ]- 
Ιθη46 Μδηῃ, ἄθῃῃ Ορϑάϊριιβ δἰηθη Καγζθη [Π6 06 Ό] 1 Κ ἄθον ἀ16 
προ θυηρ ὑπ ἄδγθῃ (ίίογοι!θ. Ζὶ σορθθη: διὸ} ογίδηνὶ 
Οεα., 4455 ΤἼΘΒοιι5. [ΠΟΘ ΠΟΥ 861, νοῦ ΘΓ ἄθη ΕἸΘΙάθη, 
1 ὙγΘΙ ΟΠ Θ ἢ] 6Γ Θἰπθη Κο]οηϊδίθη νογδιιββοίχί, ἴγαοί, ὁ0 ψῸ}] 
πΙ ΟΝ. ΕἸμον ἀν δι θ  ΟἤΠῸΥ ἄθη ΤἬθβθιιβ Ζζὰ ἢ ΒΘΡΌΘΒΟΠ6Ι- 
ἄδθη ψ0|16. θὰ Θοά. ἀονίηη [ἅν ἀὰ5 [μη ἀδίαν ἴῃ Αἰββ1 6}. 
5.61}, 50 τὰἑξῃ ἀδθὺ Εγοιηάθ, Ορά. χηῦσα νον ἀδν Παδμπὰ δι 
56] 6 1ὴ δ᾽.Ζ6 γϑυθ] 6 θ6η, Ὀ15. 6 νου] ᾶνπο ἀἄθὴ Κο]οπίδίθη 616 
ΟΠ 6. Ζὰ ΕΠ(βΟΠοΙάππηρ νου]οσο, (άΠΓο πα ον νου, 6116 
485 οὐ ήβδθῃ ἐθ8 Οὐθῖβθθ ἴῃ σουΐῃνι Παΐ, 6 ἀν δοῃ- 
βίθη Βϑῃόναθ ἴῃ 6. θη Θγηΐογθη διδαΐ Αηζθῖρα Ζὰ το θη 
γουῃαιίο, σομνιηηΐ ἄθι ΠΙΟ,ΐο ἀυγο Αρᾶπάρυιησ 465 Εηΐ- 
ΘΟ] 5565 ἄθη παι] 6. ΑὨ]ᾶ55., δἰπ8] ἀᾶ5 Αἰ Γοῖθη ἀ6 0 
ἄθῃ (μοι θ]Π ἀθημάθη ἀγθῖβα νοη Ἰζοϊίοηοβ, ΖΌΡΊΘΙΟἢ. ΡΥ ΔΠῸἢ 
485 βρᾶϊογ Ευβοῃθίηθη 465 ΤΠ Θβθιι5. 86] 05ι χὰ πη ν]ΓΘη.) 

ΘΟΡΑ] ἃ Θοά. τΐ Αηϊ. 8]|16 1] 18ὶ, ΤΟ οί θυ, ΠΠΘΓΘῃ ΕἼΙ6- 
ἄθῃ πηὰἀ πηρσοιραθία Ἠοἰογ κοι δίμιηθη, οἰ ΡΠ ηϑ1 1065 α6- 
θοΐ δὴ ἀ16 [ὈΓΟΒΙθάΡΘη, 1ἢπΔ ϑὔβϑβϑθη ἀπα ποϊάθη (ΟΠ Ή, 
ἄδγθηῃ ἤδη οὐ βουάμυί. ἢΙῸΡ ουίδηγοη ψγ, να Ορά. 
ΟΡοη 16 46η Ρ]αῖζ, ἀθὺ οἰηθη δ1.Ζ ᾿]θῖθ, ἢ ΘΘΉΘΏη 6Γ- 
κιᾶγί πηὰ δ 6᾽' ἄθη σον ῃίθη δι Ζὶ νου 556 510 ἢ 
γγοῖρορῖ. ΕἸ [ΟἸθοῦὶ ἃϊι8 βθπθὴ ἃ]ΐθη ΟΥαϊο], αἰ ἕδρα 
σεμνῶν ϑεῶν 56ὶ νοη ἄθῃ Εὐμενίδες (Σεμναί) σὰ νϑῖ- 
ϑίθῃρη; δ΄ [ΟἸσορὶ ἴθΡΠΟΡ ἀἄγαι158, ἃἀ855 ΘΙ ὉΠ νγβϑί ο]ΘΊ ἢ 
Ζὰ 1 Ηδῖηθ σρίδηρὶ ἰϑί, ἐδ85 ἀ16 αδίηηθῃ 56 1|058. 1ῃη 
Θο οτος μαθ θη. ΕΠ 50} 1655 τ 6. ψ]ΘἀθυΒο] Θη ΒΙ{{6, ἀΪ6 
ἨδΠνοη τηῦσθῃ 510) 56 1η θυ η6η, Οἢπ6 Ζυρ] οἰ οἢ ἀον Μ|146 
᾿ΑΙΠΘΠ8. Ζὶὶ γουσθβ86η, δι 6] 06. δ᾽ ἀ6᾽ γϑυ θἰββθηθη ξενό- 
στασις ᾿ΔΙΡΘΡ 510} Ἠοϊϊηυπρ ᾿ηδοῆϊ. Πὲὰ διοϊβϑί Αηΐ. ἱπη 
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ΒΟ νεοίσθη, ἦ8ἃ 516 οἴηθ ΑῃΖΔ}}} γνοῇ ἀγρίβθη δῆ θη 5606, νν6]- 
ο6. οἱἔρισ ἤδοὴ Θρα!ριβ᾽ διχθ βρᾷπθη. θά. |ᾶϑϑι 510} [ἢ 
Ὀιο Ομ ἀθ5 Ηδ᾽η5 γὙοΡ ΘΟ ΒΘ Π, τ1ΠΔ| 815 ἄθη ἢθάθη 46 γε 86 
1ῃγ6 ΔΡβιο θη ΘΠ ΖῈ ἰΘΡΠΘη. 

ἘΕνγβίοβ. Εροιβοάϊοη 117-- 6 Θ8. Ζαογθί [αὶ ὁπ τὴ ἃ (Ἰ - 
50Π 65 1168 117---2:564. 16 (ποΓοιΐθη ΖΘ ἤθη ΠΙΟΠΙ 5.61 ο 
ἴη ἀϊ6 το ιθβίνα, Β0ῃη θἢ {Γοΐθη 1η δἰ ηζθίηθη ΟΥαρρθη χατὰ 
στοίχους ἀυγο 416 δειθηοθησᾶησο ἀθΡ Βάμππε εἷἰπ πὰ {γᾶ- 
56 η 5 516 ΒρΡΓΘΟΠΘη 1η δἰ ὨΖΘΙΏΘΗ ΠΏ 6 ἢ ὙΟΓ. ἢ ἃ 516 
ἄθῃ Θοά. δὴ ἄθῃὴ ᾿ηθη ὈΘΒΟΠΡΙΘθθηθη Ρ]δίζο ἢ] ΠΘΠΥ 
Πηάθη, [ὈΡ ΘΙ 516 510}. ἴῃ Ποίσον ΒηϊΡβίαησ δα, ἄθη ὑη- 

Ὦ Αὐἱ ἀθπ (ον Κοιμμηθη ἴῃ ἄθδιῃ ὙΥ ΘΟ 56] ϑᾶηρο Ζνν ΒΟ ΒΘ [ἢ], 
Οοαϊρυβ ππά Απηϊροπθ νοὴ 117 -- 2559 ἀγειββὶ Κοιπιπαίδ. Μδπ ὑηϊοῖ- 
ΒΟΒοῖ θυ χννοὶ ΤΉ 61]6 45 ἀδηζθη. ἴμι δου βδίθη, γί οΡ νοὸη 117 -- 200 
Ζυνοὶ ϑίροριθα πὰ Απ ΒΓορ θη. την οἰηροϊορίθη Απδράβίθη θην], οηῖϊ- 
ΒΡΓΘΟΙ θη. 510} ἀ16 Ῥουβοπθὴ σθηδι. 6" σνυθιὶῖο ΤΉΘΙ νοηὴ 207 --- 253 
50 θη! θ6Ὶ ΔΘ φ,’ΌΒδθη ΡΤ οΙ} 465 ἀοβριἄο!}8 Θἴπο. β.ΡΘηρθη δηϊὶ- 
Β'ΓΟΡ 50 6 ΠΘϑροπϑίοη ὑπ οἷπθ5 Ρ] ΘΙ ΟΠ βϑίρθη ἘΠΉΡΡΘΙ ΓΘ ἢ5. 46 ΡοΥ- 
ΒΟΠΘη Ζὶ ΘΗ ΡΟ θη. 6" οὐβίθ ΤΏΙ! ΖοΡ }}} ΘΟ Ρ ἴῃ χυνοὶ Ηλ] θη: 
ογβίθηβ 117 --- [609 μΪ5 ἀαϊιίη, νὸ Θρθ6ά., ἀδν "15 ἀλη 8]] 6 τ ἄδιη 
[ΠῚ υὉ ΒΘΟΒΡΡΟΟΙ θη δῖ, τ Απὶ. χὰ Ἀδι!θ ροὶ, 16. Θ᾽" δῖο}. νϑυβδ] θη 
5016; χννοῖνθηβ 11θ0--- 200, ννᾶϊιοπὰ ἡν ] μοῦ Ῥᾶρ 6 Ορα. Ζὰ 5βθίπϑπι 
ΘΙΖ6 σΘΙδηρὶ ὑπᾶ ἄον ΟἾΟΡ ἴππ σοηδαθι" δυδίγαρι. [ἢ 6. δυβίθνηῃ ΗδΙΠ6 
ΘΠ ΒΡΓΘΟΙΘ ἢ 510} ἀ16 δΔο}ιὺ γθάθπάθη Ῥθυβοηθη 50: 

π᾿ πο 
8 

ΣῈ 5 Θη βργθοίιθη [Ὁ] 5116 1 (Υ. 117 --- 120) 2 (121. 22) 8 (128 --- 137) ἀδπ 
γοὴ 6. 7. 8 νοΡ ο Γ ρθη ΘΗ ΒΡ ΟΠ Θ πάθη ἴθ βθὴ ἀθΡ ΑΠΕΠΒΙΓΟΡΙΟ; 4 
ἀη4 ὅ. Δ} 61 (140 -- 42), φννϑὶ 5101} βίον δε βρυθοιθπθ Κο]ὰ δἰηθβ δηδρᾶ- 
5506. ϑ'γϑίθιηβ, [ἴα] Θὰ δἰ ἢ Θὰ ΟΠοΡθιΐθη Ζι. 

ΝΝΟΟΙΙ ΒΥ ΘΟ ΧΊΒΟΙΘΙ ἰδὲ 416 Ἠδβροπβίοη 461 πυνοϊίθη ἢ ἃ} 

μέ ήρκῦ γαῖ κῶς ἧς δοὺς 
9 41. 49} 3.8: 514 Ὁ. 4807. 60 

(116) “Ὲ}] (180) (184) (192) (194) (195) (209) 
ϑοίχζῃ τπᾶπ Πιπ νΟΓἅϊ5, (455 ἀ6Ρ σᾷηζθ ουβί ΤΊ61} δὰ} [ἀμ Ζο πη (δο- 
γϑαΐθι νου 6 }}} γᾶν, 850 Κοιπηθη διῇ ἀΐθ ογϑίθ ΠΑΙ 6 5ῖθροη, δυῖ ἀ16 
Ζυγοῖί δος Ῥογθοῆθη. [ηχνν]5ο θη 858. 510}. δῖ ἄθηκοπ, 4855 ἄθδη 61-. 
βίθπ ΤΊ61] πὴ ἀδηζθη δοιὺ (πογθαίθη νου ρυβοη, Ὸὺ ἄδηη ἀ6 1 ζυνοὶΐθ 
ΠΟΙ ϑίθθθη χὰ νϑΡ 61] 6ὴ τνᾶρο. Ὠδπὴ υυῦγάἀθ 16 οἷηῃ (ογουῦ 16 Ζννοὶ 
Κοιπιηαία ὈθκΚοιῃηθη: [. 1. 6. 1. 2. 7. ΠΙ. 8. 8. ΙΝ. 4. ὅ. Υ. 9. 1ὃ. 
ΨΙ. 10. 14. ΥΙΙ]. 11. 15. ΠΙ. 12. 1θ. ϊὸ ΜοΡιμο αρ 465 χυνϑιΐθη 
ΤΠ6115 πίον Θηΐνν ον [ἀηΖοη οὐδ᾽" 516 98η ῬΟΓΒΌΠΘΝ ὙΘΡΒΌΟΠ6. πιδῃ 
5618. 
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γουβοπᾶιηιθη ἀδδί, ἀ6Ρ 445 ΠδΠσίμαπι ἀ6ι τηΐ ποθ ϑοῃθα 
γ ΓΘ ῃγίθη Οὐ(Πηηθη Ζι ΒΘ Γοίθη 510} δε [Ρ ΟΠ}, δι [ΖαθρᾶΓρη. 
Ὧὰ ογμοθί Οθα4. β5θῖη6 ϑΠἢΠὴ6 ἃι15 ἄθη) Πδῖηθ, οἱθθί 510} 
ἄδιῃ (πον 8415 οἴπθῃ δ᾽] η4θη, 5601 πηρ] ἀοκ θη Μδηη ζΖὰ 
ΘΡΚΘηηθη, ψαΡηΐ ἀΡ6Γ, ἢ 1Π1ἢ δἰ ηθ ΒΎΘΥΪΘΙ Ζὶὶ βθῆθη. Νυῃ 
Ιᾶ58ι ἀθῦὺ (ἴον 65. 5100}: δηρϑίθοθῃ 861η, Οδθά. χὰ βῆ 6η, 
7184 πῖοπς ἀπγο (16ἴθγο5. νον ηρθη ἰῃ ἄθη δίῃ βθῖη8 ϑομ}]4 
χα βίθίρθγη, Ζιη8] ἀθ βυιηρῆσο Βοάθη ἴ [προ γη ἢ ἰθιομὶ 
ϑΟμδάθη Ὀγησοη Κὔύηπθ: ὈΘΥΟΥ δ΄ ἄθπὶ (ΠΟΤῈ δηΐίνογίθ, 
τηἴ1556. 6 ἄθηῃ Πρ] Πσρη Πδιη, ἄθὴ ἀθὺ πον. πἰοῆΐ οἰ ημηΔ] 
Ὡ8ΔΠ6 χιι Κοιῃηηθη ννᾶοί, νου ]ϑϑθη. Εγϑί ΠΔ0}} δΔιιϑα 1] 10] 6 1 
γοΙΒΡΥΘΟΠθη, ΝΙΘΙηΔ Πα 5016 1Π 15 ἀθπηὶ 1,Δη6 6. νου ΓΘ 6, 
ὨΙΠΠὶΐ ΘΓ Δ ΔΠΙΙΡΟΠΘ᾽ 5 Ηδηα δι δἰπθὴ ἄθὴ (ποῦ οοσθῃ- 
ὯθοΡ. ᾿Ισθηάθη ϑίοιηθ Ρ]δίζ, ψογαιΐ ἄθὺ (ΠΟΥ πδ0}) 468 
ἘΓΘ Δ] ησ85. Πογκιη, Ναπηθη, Ηρ πηδί γᾶοΐ. Αἰβ Οϑά. ἤδοῇ 
γΘΡΘΘΌΠ ΠΟΘ ἢ. ΑἸ ΘΙ ΟΠΘ ἢ. 5100} Ζὰ ΘΡΚΘηηθ Θοσοῦθη, ἢρὶβϑί 
1 ἀ6Ρ' δηϊβοίχζίθ (01 86] θη θθϑῃ σθϑθθθηθη Ὑονίθ ζιινῖ- 
ἀοΥ ΟΠ] θυ ηΙρδί 485 [8η4 νου ]αβϑθη, 64ἃ δ ἀπο) γ βοννοι- 
σιησ 561η685 ΝΑΙΏΘη5. 1Ππ ΠΙηΐοΥραηθθη ἢδΔΡ06, ψνοάπγο (6. 
(ΠΟΥ 5θῖπθ8. ΙΒ ΡΥ ΘΟ 65. θη ΟΡ Θη 561. ἢ Ριϑίοιὶ Αηΐ. 4}16 
ΤΡ υ γα ηρϑίπιηδί πο Πθυ [1606 δυΐ, 45 ΕΥΡΑΡηθη 468 
ΟΠΟΥΒ ἄθπη γαίο Ζιι ΘΟ Ώη6η. ἀθη 516 400} πὰ δι 488 
Ὀ]ο58586 ἀουάομί νοὴ ϑϑίπθῃ πη}Ρ Θ᾽} 15 γν ]θγδοῃίθη ΤΠπαίθῃ, 
ἴῃ ΜΘ] 6. 416 Ααδίίοι 1ππ, ἄθη βονδοιθη Μθηβοηθη, σοίρι6- 
Ῥθη μᾶϊίοη, πιο ἀπ! θη ἡνο]]θη. 

ΑΙ5. ὨΙθγδαΐ ἀον πον, ἀθὺ πὰ 416 ᾿γγΊΒο θη Νία556 χηἱΐ 
ἀ6Υ ϑρύδοια 465 Πα] οο 5. νου δυο, ογκ γι, ἔσο 561 η65 ΜΙΐ- 
16145 τηἱἱ γαίθ απ ΤΟΟΠ θυ" δι5 ΕΠΡΟἢΠἑ γὺῦ ἀθη] ΖΟΓΠ6 ἀθν 
Ααὐίιον διιΐ 56 πη 6 } Υ̓θιϑιιηρ νου ΠΡΟ ΖῚ Πηϊ556, θην 6} 
Θεά. ἴῃ φοῃοροπον ἤθάθ, ἀϊ6 τηἱΐ ϑαίθαηρ ἄθηὶ ΠΟΙ Ζυμὴ 

. ργΖθη γοαοὶ, 4855 ἃ (πο ἀδιηΐ ἀθη ἢυΐ γοη Αἰμθη5. τη1}- 
ἀδθιη ϑ5΄ηη6 σϑρθη πηρ] ΚΠ] 06 ΟΠ Ζ]]ησ 6. πιηΐογογαθθ. Μίδη 
606 νοῦ ἄθπὶ θίοβϑθηῃ Νϑηιθῃ οἰπθ5 [Πησ] ἀκ! θη χυγίοκ, 
ἀθγ ψνοιΐ ἸΘ ἢν φρο! (6 815 σοίμδη ἤᾶ06: ἄδθη γαΐίθν πὰ 06 6. 
ῖῃ Νοίμννθν δυβο ] θη, ΟἤΠη6 21 ΨΊ556η, ὙὙ6Ρ ΘΓ 561. ὨδΠ ΟῚ 
ηὗρα πηδη ἢ ΟΠ] ἢ ]Θη ἃ δα τηἃ πἰοἢς ππίρ' ἄρα 
γογνδηάο, ἀϊα ΕΠγοη ἀον αδίίον χι νδῆγθη, ἀϊθ (δίζοι τη 155- 
δΔοῃίθη, ἴῃ. ἀἄθγθη ϑομαίζα 6, θη φρο σθυνθι ον πη ἰΓΟΙΏΠΠΘΡ 
Μδηη, βίθῃρ, ἄδθὺ ποοῖ ἄδζιι ἀἄθη ΒουνομηοΓη 465 [.4η465 ΠοΙ] 
Ῥγηρο. [Ιηάἄρ ον ἀδυΐθο 'ῃ Οασθηνναν 465 Π,δηἀοϑίγβίθῃ 
Νάπογοβ δὰ οὐ πο νου πμοὶϑϑί, Ιογάθυὶ ογ ἄθη ΟΠ ον δῖ, 5 
ἀδῃϊη πἰο ὶ σον] βᾶτῃ πηἀ πῃ ΟΠ] σθρθη ᾿Πη Ζὶ γο Δ ἤΓΘΗ. --- 
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(μη ἀ6Γ δἰηζθηθ Κοϊοηϊδί, θη ΠπΓ γον ΕἸΓΟΙ 
Ἰοι(οΐθ, 510}. ἸΘΊο θοννθθθῃ 1655, (5 ΕΥΒΟΠ ΘΙ 465 Ετροιηά- 
ΠΠηρ5. νου]άυπρ 46. Οθιμθιπθ ΔηΖιζοίθθη, 850 [ἤρθη 510} 416 
γοΥγοίο ἀθγβ Ίθθὴ οὐδέ ἢδοὴ Πδγίθιη Καιηρίθ 015 Ζιν Απ- 
καηΐ ἀθ5 Τθβθιβ, ἄρῃ ἄθγβο]ρθ6. ΚοΙοηϊδί, ΠΟΥ ΙΖ 65. Π61- 
ἄδθῃ ἤ8Ὸ}} (ον ϑδιδάΐ σοσδῆθθῃ νγᾶγ. ΕἸΠσϑί, πηθιηΐ ἀογ (ΠΟΥ, 
ψογὰθ ΤΠ βθιιβ ἀν ΑὐΠογάθγιιηρ ὩΔΟΠ ΚΟΙηΘη, 500 811 1Π|Π| 
ππίοθυννοῦβ ἀἄδ5 ἀονΐομι ἄθη Νηρ 465 Οδβάϊριιβ σὶ ὉΠ θη 
θγίησοη ψνορ 6: ἄρῃ ἀ6πηπὶ Κοϊοηϊδίθηῃ ἢδίίθ Δ Οδά. 5[0ἢ 
ΠΟΟΙ θὰ πΙοί, χὰ οὐκ ηθη ΘΘροῦθη, ΜὙ61} ἀθι ὨΙΟΘΠίθι 416 
ἃπ ἄδη Ναιηθη 510} Κηὔρίοπ θη ϑοῃ ΡΙοκοιίθη ἄθπὶ (ΠΟΓΡΘ 
γοΓΌΘ 1611. αγΓΟ, ἀ1686 5(υΓ 6 ηγν βοὴ Αθδᾶίζα, σα Ορά. 
ΔΙ] σριηδοῃ ἄθη Ζ1616 ὨᾶΠο. [γα π, απηίβίθιι ἀ16 [6] 656 
Ηδηάϊαησ, ἀϊθ 6] ὙΙΘΑΘΓ δα τοιοῦ γουσᾶπρα γουθθν 6 1- 
ἰοΐ, φρο ἤν 6 ϑ θη θ᾽ 5. θ 8] ἀ1ρ65 ΕΒ ηθη ἰ6 ΠΙΠΑΘΡΉΪ5856 
νοῦ ϑειίθη ἀν ΤὭΏΘΡΔΠΟΙ δηκίηαισί. 4006 1 ἰνὰΐ ἀθὺ ΠΙΟΠίοΟΥ 
ΘοΙσ θη οἰ, Ορά!ριιβ᾽ σθ πηὰ 561η6 ΠοΙηιηρθὴ δοηρογάθ 
ΠοΡνουΡοίθη 2ι ἰάθθθη. Νδιηθη! 10 5.6} (6 θη! Πηη155- 
γ 0} 16 ἢ 55 ἀον ἤρὰθ 465 Θρά. 416 Βοσγπάμπησ ἀν ρᾶγᾶ- 
ἄοχ Κἰϊησοηάθη ΒΟ διρίμηρ, 6Υ 56ὶ ἱρὸς εὐσεβής τε, ἴῃ Αιἰι5- 
510ῃ{, ψ|6 416 οι ποιβεησ 465 ἀθὴ 1,8Δη46 χιισοαδοῃίθη Η 6115 
ἴῃ ϑρδηππηρ 86ἰχί. Ὠϊ6 Ζν ΒΟ θη Ζοιῦ 06}, [γ᾽ 6] 0 6. 510}} 
ἀν (πον ἄδΖιι νογϑίδημ θη ἢδί, ἄθη Θρά. χι ἀπ] θη, νυνὶγὰ ζιι- 
οὐϑδὶ ἀυσγοῦ ᾿ἰβιηθη θ᾽ 5. ἀπουνναῦοίθ Αηκαηϊ διιβσοία }}, ἃιι5. 46- 
θη Μιυμπάθ ἀ16 Ζαβοθδαον ἄρον Οϑα!ριϑ᾽ ὙοΡἄ] 1556. Ζιι 561- 
ΠΟ Ποιηδίῃ πη ἀθη ϑδθιηίσθη Αἰ] λα ΡΠ] 6.) 

Υ, 910 [{.- ογκοηηΐ Απί. 1ῃ δἰηθιη δι 8οἤη 6! }|6ηῚ ΠΟ856 
ΒοΥ ΒΡ  θΙθηἄθη δ μθη ᾿ἢγ6 ἴθ ΤΠΘΡθΘη χυροἰ σ ΘΠ ΠΘθΘη6 
ΟΠ ϑίου ἰϑιίηθηθ. ΝΟ χἄρ!!10}} - ΞΟΠ 6 ΖΠΟΠ ΟΡ Βορνβϑαηρ, 
ΜΌΒΘΙ 416 ἱπηϊρο [6060 4695 γαίουβ ζὶιὶ οι ἄθῃ Το! θη 1η 
0 ὔπο5 [οΠὲ {{{, οΥᾶγὶ ᾿9Πη6η6., 516. δγηθ6. πρια Βοί- 
ΒΟΠ ΔΙ, Ὀ]058 γοη δἰπθ ἰγθιιθη ὨΙΘηΘΡ ΠΘο]οἰἰοῖ, ΑΙ5 Θροά. 
ἀν ῈΡ. νου απαονί [τασί, τνᾶγιπὶ ΠΙΟΠΐ 86 1πη6 δῦμπηθ ἀ1656 
ΜᾶΠ6 πῃίθγ οι, τἱπὰ Ιβϑίηθηθ δι ἀ16 βοην θΊσ θη 6 - 
᾿ιὰ! {η1556,. ἀἰ6 ΖυνΒοΠθη. 16 Π6ὴ ΟὈννδΙίθη, ἀτπη 6 1 Πιηροάοιθοί 
Πιᾶί, ἰΔ6 11 Οδάϊ!ριι5 445 νου δ!ίθη 6. δηἰαυίθίθη δόμπηθ ἢοί- 
ἴρ, ἀθὴ ον ἀἴ6 δυίορίογηθ [1606 ἀπά ΤΊοιιθ ἀογ Τύρον 
ἴπ τὐπγοπάθη δογίθη φορθηθογβίθ! !. Παγδαιΐ οὐϑί {Π6}} [5- 
ηθη6 δι Οδα!ριιδ᾽ γουϊδησθη Νάμογοβ τη: ἀϊθ ϑῦμηθ, νν86]- 
οθ [γον ἀθιὴ νἄϊου ἤθη ΤΏγομα Ζι πηβίθη Κγθοηβ Ζὰ 
Θηίβασθη Θηίβο ἢ] 556 η σθνθθθη, 56 ίθη Ὠἰη  γ ἀγθῖη νοι ΠΘΥγβῸ- 
θρῖον ρου Πρ τϊΐ οἰ πα ἀ6 Ζθυ [8 ]Π16η: ἄθι [ἅπρονθ ΕΊΘΟΚΙ 68 
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ἢΔΡ06 ἄδθῃ ῬΟΪγΏΘΙΚΟ5. 461" ἨΘΥγβΟ δἰ θ γι᾿ τη Ζιηὶ [Δη6 
ἢ διιβσθν θη. ΠΙΘ56Ρ 06 ἴῃ ΑΥΓΘῸΒ δ'ῆθ. πθὰθ ἢδιμηδίῃ 
ΘΟ ππηα 266 Τη1Ὁ ΘΙΠΘΙ ἀυγοἢ νου δ γί πο τη Αἀγᾶ- 
βῖ08᾽ ΤΟΟΠ ΘΓ σου ηθηθη ΠΟΙ βιηδοηῦ οορθὴ ΤΏΠΘθθη. ἤθη 
ΤῊ ΘΡΔΉΘΡΩ ΔΡ 61 561 διιῖ ἴἢγ6 Αηΐνασθ ἴῃ ΠΘΙρἢ}} ἀθι Βοβομοὶα 
οΡΠ6 1}: ΤΉ ΘΡ 65 ΟΙ] Ὠᾶηδα νοι Οοάϊ!ρι5 ἃ", 50 
Ιᾶηθα ΘΓ Ϊ6086 Ψ|ί0 διῇ οἰηδϑί ἤδοῖ βθίη θη Τοάϑθ. 
αν ννορθ Κγύθοη ᾿δ]ἃὰ θυβοῃϑθίηθη, ἢ Οθαϊριιβ ἴῃ ἀϊθ 
Νάᾶπο ΤΠΘΡθΘη Ζζὰ [ἀἤγθη. (016 ΤΠ ΟΡ ΠΟ ἠδ] 10) ΠάΡΘη 
ὭΔΟ.) 166 πὶ ΟΥ̓Δ Ϊ6] ἄθῃ Αὐδννθρ δὐβοηηθη, ἄδθη Οδθάϊΐριβ ἴῃ 
ιν Νᾷἅᾶπα χὶὶ βοῃδῆθη, 498 516 1ἢπΔὶ 445 Βοίγοίθη 1165 (6- 
Ὀ1οῖ5. 818 δἰηθιῃ δι ᾿ΠΠἼ61 νου απηΐθη γαϊθι την 6. Ὠ]ΘΠΐ σ6- 
ϑἰαϊίθη νγ ] 6: 50. ΠοΙΐθη 516, Οϑάϊριιβ ἀοοἢ ἴῃ ΓΟ θυνα]! 
σὰ ὨΔΌΘη, 1 516} 80) βοϊηθιη Τοάθ ἴῃ ἄθη Βθϑιίζ 56 165 
νᾶμα ϑοϑίζθῃ ζΖιι Κὔημθη, νοῇ συ ομθιη ΤΉΘΡΘη5. ΥΟἢΪ 80- 
᾿η9.) -- Εδϑί ορκιᾶνρι Ὠϊθυδυΐ Οδα ριιθ, ἢἸ6 501}6η 416 Τηδ- 
ῬΔΠΘΙ 5610 6} ὨΔΡ ΑΓ ογάθη, (ἃ 516 ἢ ἀρθγοιηϑί, θη ἣμπ- 
᾿ιθϑίδι(6 10 νδίθυ] δ ἀἸβοῦον γὰρ νϑύβάρθη. Ὠἤδηη, βεϑιηθκί 
Ιβϑιῆθηθ, ϑνϑγθ ἤΔῸ0}) ἀθπ) ΡΤ ΟΠ6. ΑΡΟΠ]ΟΠ 5. Βοθν Γ65. [ΠΠ61] 
416 ΤΉΘΡΔΠΘΡ ἰγοθη, ὑνθηη 516 δἰηϑί δὴ Οθαϊριιθ᾽ αγᾶρα (1η 
[γθηηάθη [,84η416) βθίηθη Ζουη οιηρίἁ πάθη. Νδο) διβάγοῖ- 
ΠΟ Ρ Βο]αμπηρ ἀον Εγασα ἀθ5 γδίθυϑ, ὁ ἀθῆῃ διι0}} [βἰζίο- 
ΓῸ5 Υ0Π] ΟἾΚΟΙ νουκάηἀοι 561 ἀπ 0Ρ Βοῖϊὰθ Βιυϊα6. ἀ6. 
Κυπμάθ νοῇ ἀϊθϑοιη (αὐίίουβρ το ἢ πηρσοδοηίοὶ Ἰἢγοὴ Ηδάθι 
ΠΙΟΠΐ φηΐβασί πηὰ δι δ ην 0} }]6 ΗΘ Πο]ὰηρ 465 γαίθυβ ΖῈΠῚ 
Βοβίθῃ ΤὭθΡθηβ σοαγιηροη ὨᾶΡθθη:; 48 ϑρι]οηΐ Οδαϊρυβ δἰ ηθη 
ΕἸ.Ο ἂρον ἀϊθ σοι !οβοὴ ϑόμηθ δι15, ἀ855 ἴῃ} ϑίΓ6 1 πΙ0} 
ἴῃ Οαὐΐε ᾿θιρϑίθοὶ ψουγάθη τηῦσα: δυπογίθη 416 Οδί(ο." θη θῃ 
ὙΥθη50}), ἀ855 αἴθ ΕΟ]! θΙ ἀπηρ ἴῃ 561 η6 Ρ ἢδηὰ ἰἰθσθ, 80 
5016 ΘΓ ΕἴΘΟΚΙ 65. ἤ00ἢ ΡΟΪΥΠΘΙΚΟ5. 416 ἨθΎβΟ δί!, ΘΡΔ]- 
[6η. [)45 Πᾶ[(6 ἢ 516 0Π| 1 νου! θηΐ, ἀ4ἃ 516 6] 561η6} γ86Γ- 
ἰΓοιθαηρ ἃ18 ΤΏΘΌΘη 510) 56 106} ὨΙΟΝΐ ΔΗΘΘΠΟΙΏΙΏΘη, ΒΟΠΘΘΓΉ, 
80. Ὑἱ6}] δὴ ἰηθη, ἄδθῃ γί. 1η5 ΕἸθηά σϑβϑίοββθη ἢᾶίίθη. 
Φοιζί Θά 6Γ, ϑἰδίς ἀπγο ἢ) γον ηησ 465 γαίθυϑ [9Π}16}}] νοὶ 
Π,8η46 ΔΟΖανθηάθῃ, Ὠδιίθ ἢ 5186 65 νουθοζορθη, 46 Ποργβοδίΐ 
6 σθηὴ οἰπθη Βευαοηοσ δηζαίδησθη. Ὠ06})͵ τνοῦθ ᾿ἤηθη 
Ὠϊοιη815 61] ἀαγᾶ8 ΟΥ̓ ΔΟΏ5θη, 6 ΟραΙριιβ ἀπ" 0 ἢ) ὙΘΓΡ]6ὶ- 
Ομ 56 1η65 αἰίθῃ ΟΥ̓Δ Κ615 τη} ἀθπὶ γοη [ϑηθηθ ἄβδουθγδοῦ- 
[6 οἰ η56})6, ὑο ]η ἀΪ6 ήοΥίΘ, οΥ ογἀ6 ἄτην τοῖς πέμψασι 
ὈΥΙΏσΘη, Δ 216] θη. (Πὰ5 ἤθὰθ Ογᾶκ6] 150 ἀϊ6 Εγοδηζιησ υὑπὰ 
Ενδυΐθυηρ 465. 8] (6, γ6] 068 Δ.5561 ἄθιη Ονί ἀδνΡ ἤμπῃδ ἄθη 
Οοάϊριθ ἀμηκοὶ 815 ἄτη τοῖς πέμψασι Ῥοκοίομποί μδίϊα. 
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Τοἰχὶ 6] γί ΑΡΟΙ]Οὴ 5681 ἀ16 ΤΉΘΡδηθι, ἀθὺΡ ἀ901. οἰ μϑί 
γοΡαππιηρ 465 γδίοι τη ὔγ θγ5. ̓ πη6η δυο] οί, 4455 ἀθ Ο6- 
ἀἰριι5 ἀαγο ἀϊ6 βρᾶἄϊθγβ Ὑϑυθδηηπησ Ζὶ Υ16] ΘΒ ΘΠ θη 56] 
πᾷ ἀ885 516 1 ἰθθροπά οὐδὺ ἰοαΐ ἴῃ ἰἢγο αν] ὈΓΙησΘη 
τη ὔββθη, ὑπ 416 Βίγαία [ν᾽ 1ῃν γος ΡΖ Κ ἢ γθη.) Μόρθῃ 
416 ΤἬΘΡΔΠΟΙ «580, 50] 1658 ΟΘάρι5., ἹΠΙΠ ΘΙ] ΟΠ ΟΚΘἢ 
ΘΠ 516 ΜΟ]ἰΘη, σνοΐθυ πὰ 416 ΒΟΟΠΠΘΥ ΑἰΠκΚᾶ5 1ππ πΙοἢΐ 
γΘΥ] 556 η, ΜΡ 6 οΥ' ΜΠ ΘΥβίθ θη Ζζιιὴ ϑὅθσθη ἀ65 ᾿ἢπ ΒΟ ἢ Ζθη- 
ἄδθῃ [,.8η468. --- ἦ 

᾽ν τηὔϊδϑδοη δῖοι ἄθη Εογίρδησ 465 δ οἰκοϑ νυ 556, 
τ ΒΟΡΠΟΚΙο5᾽ ΠΙομίαηο τη} ἀθηθη ἀν γογρᾶησοι ἴῃ ἄβθη 
Ἡδαρίραηκίθῃ ζχι νυ ΘΙ οθη ππὰ ἦ16 56}}} θαἀδαίοπάθη Νρα- 
δ ησοη. Ζι Ὀοίρδο θη, σνθίο μα ἀπγο ἀϊα πθιιθ Ὠιομίαπηρ 
γο διιβοθννδηἀογίθη Οθαϊρα5 θοάϊησί ψυγάθη. Ὠγνιησί Οθα1- 
Ρ5 δὴ ἢ ]ιι5588 465 ογβίθῃ ΠΡΓπη88 δ} ΔΘ 6 }}} 101} 1016 γ6ν- 
βἰοβϑδιιηθ ἃι5 ΤΏΘΡΘη τππὰ ἀδηΐ δυΐ Εν ᾺΠ]Ππηὴς 465 Οὐδκαοὶ- 
ΒΡΙΌΟΙ65, ἄθη ΜΌΡΘΟΡ (65 [,8105 2 ἰδάΐθῃ οὐδ ὺ Ζιῖι γὙ6}- 
Ῥϑδηπθη, ΜΘ ΒΟΡΠΟΚΙΟ5. τη ΗΠΠΒΙΙΟΚ δυΐ Οδάϊριι8. δῖ 
Κο]οηο5 αΙομίοίθ, 50 {Πτἰ ἀοο αἴ6 ΕΙΠΠαΙς 46 ογθίθῃ Τγᾶ- 
σῦάσ!θ πἰοῃΐ, 4455 Κυύθοὴ ἄθη Ὑϑυ]δησθη ΜΠ} Δῃγί6. ἈδΠΘΡ 
ἀϊο Ενηπάϊμπο, 4885 Κὐύθοῃ ΖΕΨΟΙ ΠΟΘ πη] ]Ϊ5 ἄθη ὙΥΠ ΠΟΘ (65 
ῬυΓΙΒο θη ἀοιίθβ. σι ΘΓ ΓΟΥΒΟ θη γογρίθθί, ἀὰ 18 ἀ6ν ΜόγοΡ 
τὰ ΟΡουμαυρίς 465 ϑδίδαίθϑ βεὶρῃϑί δηϊάθοκί ννᾶὰγ. Ροβίβο]ι 
ἰδέ 65. γνοῇ Βοράρθυίϊαηρ, 4855 ἀδάπγο νὴ Νοιιθη οἰ σ  ϑομαρ[ 
γα, 4165. Ηδηάθίη (6 Μθηβο θη χηϊϊ586. τηϊΐ ἄθιη Αὐί(οΓ- 
σοθοῖ ἴῃ ΕἸΠΚΙΔησ 861η. ἔρθη ἄἀθυβοὶθα γθοη Παὶ ρϑυδᾶθ 
56 |ρ8. βρᾶξοι. βϑίηθῃ ἐοτγί δι ΐσοβίθ! ]! θη ἀτιηἀδαίζα ἀπ ἢ σ6- 
γγ 5 η6 Αἰἰβίγι θησ (65 Οράϊριιθ Ζιι ] ἀο ἤδπ 6}. Νὰ- 
(ἀγ! ἢ 1δῇ τἢΔ Θοά. (0]. νοη 76 ηθῖη [θα] ρ!]ο ἢ ἅτ5. Κὐη5.16}1- 
Β50ῆθη Ἀοκβιομίθη οϑαϊοῃιθίθη ΟΥᾶκοὶ Κοιπθ θά τη6}}γ. 
ΠοΡΡ] ΘΙ θη ἀπ 6 ἴῃ οἰποῦ ΤΉ] ΟρΙΘ 465 ΑΘβο υ]05, ψῸ (ΘΓ 
(5016 δίοί αὐ θοῦ Πγδηθὴ. ππί}Γ. σοῖο ρΡορθίβοια (6- 
51 ϑραηκίθ ΘΡΌρΡΡΙ αγάθ, πἰοῃιὶ βίδιιπμάθῃ ; διὸ τυ ὔγ 6 
ἀοῦί οἷῃθ 850 δι ἅ}Πρθ ὙΘΥΒ Ομ Θἀ θη ῃθι ἴῃ. ἄθηη (ΠΡ Κίρι' 
465 Κγϑοη τιηϑἰ8{{Π 8 561. ΘΌΡΠΟΚΙ65 ἄδσθσθη ΘΠ 161 ηδιηθηί- 
ποὴ θεῖ ΝΘ ΡθΡβοηθη, ψὸ Καὶηῃ ἀρθυ! θυ ΤΎΡιι5. 1Πη Ρ6- 
οηρίο, ἴῃ ον ΟΠΔΡ (ον 5Ὲ|ς ἀθυβ θη 1 νου βο]θἀθηθη Πγᾶ- 
6 η 416 νο]]δίθ ροθίβοη ΕὙΘΙΠο1. Εἰπθ 5010 Π6 δὲ Κγθοῃ, 
ἀθν ἴῃ (6 ϑασθ 416 Πμοθη ἀθν ἨοΓγβοἢΠ δ γῸ πηἃ πδΔ0}} 

᾿ ΟΘαΙρα5. διιβ[}}, οἷπθ [ᾧγ αἴθ Πιομίαησ, ἀπ γοὴ ἢ σ6- 
Β0Π δή δ η6 Ρουθ ΟΠ κοι, οἴ Π6 φΊΌ5586. ΟΠ ΓΑ ΚΙ Γ β 5016 [πα ϊνι- 
ἀυδ!ἅϊ, νᾶμῃνλοηὰ οἷη ΟραΙριιβ, οἷηθ Ἀπ ΠΘΌΠπ6 ἴῃ Δ|16ὴ Μγ6- 
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ΒΘ Π0Π6η Ζἄρθη, Μ061} ἀ1656. οἰημηδὶ [δϑί διβροργᾶρί ἰη ΛΟ Κ6 
Ἰορθίθη, ϑβίθιίβ. ἀ1 656] θη Ὀ]ΘΙ ΒΘ τημυϑβίθῃ. 

Βιη ΕΓ ΠΘΥΓΒΟΠ θη 468 νογϑί πη! Κύη!οθ νυ αν 
510} ψ ον τη ἀθη οἰβθηθη γενναῖον 4685 ΟΡΒΟΚΙ ΘΙ ΒΟ 6 ἢ 
Οδάϊριβ, ΠΟ ἢ της ἀθη ζνθοκοη 465 ΠΙΟΠΐουβ, ἀ6ν 16 Εηί- 
[γα 115 ΤΏΘΡΘη ἀ65}}81}0 500 ἀυγο} ἀᾶὰ5 ΟΥΑΪκ6] σθθρο- 
ἴθηὴ ΓΘ 1655. ΑΡΟΡ 6 ἀπΡΠ6 810 }} 56] ἤθη ΗΘΓῸ5. πἰοθί 
δ} ἀ6Ρ ϑί6}}16 νϑυρθδηηΐ βθῖη ἰδϑϑθῆ. Εἰπθ ἤθιῃθ νοῃ Φ8ῃγθη 
[ἀηγὶ Κγθοη 416 ΠοΡγβομα ἴον : ἀ16 ΠΟΥΔη Δ σπάθη Τὅοἢ- 
16 το ΓοΡσθη ἀ16 γον] 16 06 ἀ65 γαίθυβ Ζὶὶ ἸΠηθη: ΑὨ(Ι ΘΟ 6 
[οἱσί 1ΠπΔ ϑρᾶίθι' ἴῃὴ5 ΕἸθπά, νυᾶμγθηά ᾿βϑιηθηθ νοὴ ΤΠ ΟΡ η 
ἃι15 ἢ 8116 ἀθη ΤἬΘΡΔηΘη θΘχῦρ! ἢ) 56 1Π 6} ΟΡ ΠΘΙ] δ Οτᾶ- 
Κοὶ ἀρονρθνηρί. (θδηδο νναρά ψ]ΘθΡΠ0}1 1η ΠΘΙΡἢΪ ψνοθθη 
ἀθν γουννοίδιιησ ἀθ5 Οαα!ριιθ δηροίγασί, θῃη6 4855 ψν" ΕΘ 
ΑΠΪδθ5 πηΔ Βοβομοιὰ Νᾷμονγοα δῦ Δἤγθη, ἄἀὰ διῇ αἴθ νδ]} 66 
ΒΡ ΘΙ 416565 Η]η οΓσγ 465. ΠΠ86 65 ΠΓΔΠ]ἃ5. ΠΙΟΠί5. 8η- 
Καπὶ, ν8]. 945 1) Οθάϊριιβ ἰδὲ ᾿π ΒΟ θη 1 5{ΠΠ0}. ΑΒθ66- 
ΒΟΒΙοἀ θη 61. σραϊίονὶ ἀηὰἀ ἢδί 261} ΘΠ δ, 510} χη 56] 61 
Πιο086. διιδχιβόμποη ἀπηὰ ἀΐΘ φρένες 416 ΟΡοΙ]δηά ἄθρει ἄθη 
Δ][6η ϑυμός ΘΟ ΠΏΘΩ Ζὶ ἰᾶ886η. 50 ἰδῆθα δ΄ ἴῃ ΤΠΘΡΘη 
Ὀ]6Ι , 18. Κγθοη ΠΘΡΒΟΠ ΘΓ: δεν ΜΙ ββμδηά!αηρ νη δοιίθηῃ 
ΒΘΙΠΘΙ ϑύμηθ ᾿ᾶὶ 6 Ὀ6Ὶ ΒΟΡΠΏΟΚΙΟ5. πἴοῃϊ φι Κίαρθη: 685 
δι 15ὲ τὰ 1160 απ σου σονόογάθ ἀπ ο᾽ ἢᾶΐ ἄθη (6- 
ἀδηκθη, ἴῃ 416 ΕΥΘΙΩΔ6 χὰ Ζίθθη, ἰᾶησϑδί [416 Δ556η. ΑΒΘ 
ἀἃ σούδάθ βίδϑϑί 1 γοη οἤηὴθρ Βοίθῃὶ Αρο]]η5. σά οι ΥΥ1}- 
θη 1ἴη5 Εχὶ]!, 427 [{. 7605 [{{,Φ. ἀη!ον ἀδιη γογννδηάθ, ϑ5οΠῃοῖηΐ 
685, Θδαϊρι5 ᾿ηὔρο ἀπΡο ἢ} βϑίηθη Απἰθηῖη4} ἴῃ ΤΉΘΡΘη Ὠθιι65 
ὕπρ]άοἱς νου ρβδοηθη. Ἠ]65608 οἰσθηϊηδοί θη 50 ἢ {65 ΠΑΙΡΘΥ 
“νυ ϊησὲ σογδάθ ΑΡΟ]]Οη ϑρᾶϊον α16 ΤἬΏΘΡΔΠΘΓ, 510} πὶ ἀθῃ 
ΜΙ 55 δη οἰίθη σὰ ὈΘννΘ Θη, 80 4855 800}; ΠΙΘΙ Μ] Θά 6} γὅ]] 168 
Ότἀγοπηρ ἀον γ Ρδ! Π1556 οἰ ηἰγ. Π16 ϑόμηθ 8061, νγ6}- 
ο6 Κυύθοὴ [ὉΓΙΠΘΡΓΘΟΠΘ ἢ ἸΙ6556η, ψοῦράββθη Π6] ἀ6Γ γοΡδη- 
παηρ ἴἢγτ6 Ομ! ἀρ κοι ὑπ Πϊηάογίθη 485 {{ηγΘοἢΐ πϊοῃΐ, 
427 Π- Βομδιυριοί ἀδσορθη Οθάϊριιβ ὅ99 [ἴ, ΘΓ 561 νοῃ 561- 
ΠΘη αἰθθῆθη ϑῦμηθη νου Θθθη, ἀπ 5016 0} 6Γ 1955 ἔ, ἀϊ6 
Ἠδιρίβομ!] ἃ δυΐ ῬοΟΙγη δ Ϊκ65, ὑν  ο6. 416561 Δ 0}; 1205 ἢ, ν]}- 
Πρ οἰπβοβίθῃη!, 50 116δὲ ἀδυῖη Κοίη ὙΠ οΥΘρυ ἢ. ὈΙΟΠ θυ 8606 
ἄνθοῖκο [ογἀθγίθη ἴθ ΕἸΠΚΙΔησ6. πη] Ρ5ΥΟΠΟΙ] ΟΡ βοΠ ον δ Πν- 
Ποιῖ, 4855 Οϑαϊριιθ η80}} ΜΆ55ρα 86 ὭΘ6 απο νη [ὉΓΉΘΓ ΟΣ 
(οΕΠοβί οἸκοῖι ἀν δύμηρ 5ίαίί ἽἜΜΘΗ͂ΝΙ απ ἀδι πόλις ἴῃ σδη- 
Ζ0η Ρδ]ὰ ᾿οϊάθ δῦμηθ, Ρβᾷ]4 Ῥο]γηοῖκο8. Δ]]6η 815 {ὙΠ 60 6. 
56 1η685 [Πηρ] 185 Ροίγϑοιίοί. Πδιηΐ μδηρί 616 ἀυγῸ ἢ} ρΡοΘί 5016 
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πη Π]ΟΓΔ]ΠΙ5ῸΠ6 Ηοκδιομίθη Ὀοαϊηρία Νοιθήιησ, ἄθη ΡοΪγ- 
Ποῖο5 45 ἅ!ίθγθη Βυθάον δι [Ζι![ἅ5560, ΖΕ ΒΔΙΏΘΩ : 61 5.6 1{{ 
510} δῖ ἀδ5 ΘΠ ον Εγβϑίσοθυν, 8θ0ὅ. 1289, 1417, ν655- 
ἢ} 468 δίθιβ 20" σϑσθῃ ἴῃ, ΖΠ18] 48 6 Ῥ 6 βὅ] 101} ΥΟΥ 
1ππἢ ΘΟ δ ηΐ, ὈΘΓΘ ΟΠ ΡΟ 5: 415 ἅϊθγοῦ θυ άθ" νᾶγα Θ᾽ 
ον. ηδίϊγ! 6. ϑομα(Ζ ἀ465 ὈΠ ηἊΘη γαίογθ σθνθϑθη, ΟΌΜΟΣ] 
ΘΓ οἴβδί 80 465 δίθιβ γαγθδηηπηρ δι Καγζα Ζ611 510} ἴῃ 
ἄθῃ Βεϑι2 465 ἼΠγΟηΒ. ροϑοίχί ἢδί, 6. ΒυιἀθΥΚΡΙΘΡ ἈΡῸΓ 
οὐ βοποίηΐ ἴῃ ΒΟΡΠΟΚΙΟδ᾽ ΠΙοΠίαηρ [1] 50 πηηδιν! 106}, ἀἃ 
ἀν χὰ ἢδφιγβοῃαί Ρογαίθηθ νοὴ ἄθ 1 ησο ΓΘ γου 6 θ θη 
ἰϑί, 65} 8} δ ἢ αἰ 656. ἀπ ἢ). οἰθθηθ 50ῃ 14 βοίη γορθυθ θη 
γοΡ]θηΐ. 

Πι6 ϑᾶϑσθ σοὴ ἄθῃ [6] πάθη Βεράἀθγη τπὰ ἄθιη Ζαρα 
ἀον βίθθθη Ἠριάθῃ σοσθὴ ΤἬΏΘΡθΘη ἢδΐ ϑορἤοκ!ο5 ἀθιηηδοὴ 
νυ 56 1110} τπηροϑίδ! [6 τη ϑθθη. Αἰ ἀθη Ζϑῃ]γοΙ ἤ θη Β6:Ζ16- 
Βυαησθηὴ ἀο᾽ [Π|2Ὺὲ πη Οάγϑθβδθθ διιῇ 416 ἕασθ 158} (6. ΔηΪ8598 
ἀοὼγ Βομάθ ἰοῦ Ζιι δὐβθῆθη: ἄοοῃ ϑβομρίηΐ Θά. 11, 279 
50} πηη6 ΕΠ ησοη 465 γδίοιβ 8ἃηὴ ἄθὴ ϑῦμηθη δηζαᾶοριι- 
ἴοη. [Ι͂ὴ ἃ6γ Κυκιβομθη ΤΠΘΡαΪθ Ζίθῆθη «16 ὕ0ΠΠΡ0]1}16 ἢ (6. 
δῦμηθ ἄθῃ φγδυβθη Ὑδίου ἤπι0ἢ). ἸΠη6η Ζι: Πδιη θη. 10} [ἈΠ 
ΒΟ ΓΘ Ομ] ἃ δὰ ΡΟΪΎΠΘΙΚΟ5, ἀν. πηροίαρί ΚΙοϊηοάϊθη 
ΔηΡ γί, ]οῆ6 Οδά!ρα5. δὴ βϑίηθη Ὑδίθι γ ΘΙ ΠΠΘΓη. ΑἰΠ6- 
πᾷι5 ΧΙ, 405 " Παΐ ἀ16 ὕοῦβα διίθονδηγί: 

Αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς Πολυνείχης 
“ Ἁ 2 ’ Ἁ ’ ΓᾺ Ἑ 

πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέϑηχε τράπεζαν 

ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτα 
χρύσεον ἕμπλησεν καλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὡς φράσϑη παρακείμενα πατρὸς ἑοῖο 
τιμήεντα γέρα, μέγα οἱ καχὸν ἔμπεσε ϑυμῷ" 

ἜΝ Χ ᾿ Ἐπ τὰ 2 2 ΄, 2 ’ 

αἶψα δὲ παισὶν ἑοῖσι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπαράς 
2 ’΄ 32 - ν 2 3 ’΄ 32.»}Α.Ηηγ.1 ’ 

ἀργαλέας ἠρᾶτο" ϑεὸν δ΄ οὐ λάνϑαν᾽ Ἤρινύν" 
« 2, ς 7...) ε - ΄ . 

ὡς οὐ οἱ πατρώϊ ὁμῇ φιλότητι δάσαιντο, 
ΦΌΝ 2 3 ΄ ΄ ΄ ’΄ ’ 

αἰεὶ δ᾽ ἀμφοτέροισι πέλοι πόλεμοί τε μάχαι τε. 

Οοάϊρυθ ἅθδί βϑῖηῃ νἄίθυ! οη65 ἈΘΟΠί τηἱΐ ἀπ ΡὈ. Π| 0 Π 6 Υ 
δίγθησο δὴ ἄδθηθῃ, 416 ἀθῃὶ ἃ᾽ΐθῃ ἢ! Πσθη (δροία, ἀΪ6 
ΕἸΙΘΡΠ χὰ Θἤγθη, Ἠοῆη σοϑργοΟΠθη ἰχδίίθη. ΕἸΠΘΡ Αη- 
[ἄμγαπσ ἴῃ ἄθη ὅ861|0}}. Ὁ. ἃ. 1375. ζχυΐίοϊσθ χηὔβϑίθ 510 
ἄον ΕἸᾺΟ. Θά θΡΠ0}0 Παῦθη, σοί. ΟΠ ΐ αἷμα γογνθ ῃ56- 
Ιὰηρ τη ἀονΡ ΤΉΘΡ 815 465 ἈΠ ΙΔ 0Π05. νοὴ ΚΟΙΟΡΠΟη 5ἰαί- 
Πηάοί, ἢῸ ϑδύμηβ 5801160ὴ ῃᾶηλ! ἢ νορρΠ]ο οὶ οονθβθῃ 
861η, ἄοιη Β]Ιηάθη γαΐίοῦ νοὴ 16ἄθη Ορίον ον αἴθ Κϑα]θ 
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Ζ1 ΒΟΒΙΟΚΘη : ίδίί ἀθήθδθηὴ ϑοῃίοκθη 86 ἴδ οἰηϑί οἷῃ 
ἰσχίον: 

Ἰσχίον ὡς ἐνόησε, χαμαὶ βάλεν εἶπέ τε μῦϑον - 
ὦ μοι ἐγώ, παῖδες μέγ᾽ ὀνείδειον τόδ᾽ ἔπεμψαν. 
εὔχτο Διὶ βασιλῆϊ χαὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν, 
χερσὶν ὑπ᾿ ἀλλήλων χαταβήμεναι ᾿Αἴδος εἴσω. 

Ριπμάδγοβ (νο]. 416 Ε1η]. τι Ὁ. ἈΠ.) ᾶβϑι, ᾿πάθη οΥ ἀϊδ 

ϑοθα! ἃ ἀ6γ δόμηθ ΔΒ: 10) νορϑίθοκι, 416 Εγίηγϑ ἄθπ Θο- 
ἀρὰ ἀδη Μδμηῃηβϑβίδιημη ὑὙϑγη] θη. χὰ δίγαϊί [ἢν ἄθη γὰ- 
ἰΘηοΡ. ἢ)65 Αθβοῃυ!ο5 Θραϊροάοια οἱησ ἀδΡδι Ὠϊηδιι5, Ζ20 
Ζθίσθῃ, ΨΊ6 ΟΠ δΟ {15 ΤΠ] ΘΉΒ ΟΠ] 06. ΚΙαρΊ ΘΙ ἰδὲ, θη 516 
ἀον Οὐιίον ὙΥΠ]Π]6η. πη νυ} ]βα 2 τη Δ ΟΠ 6 ἰγδοίοί : ψν16 510ἢ 
ἄϊθθθ8 Βοϑίγοθθῃ νόὸμ [,4105 ππὰ Οδαϊριιθ πον θ61 ἄθῃ ϑδὅῃ- 
Π6 ψΊΘἄογΠο]1, ΝΟ, 6. δ]ΐθῃ νὸὴ ΑΘϑοθγ]05 Ὀοίοϊσίθῃ 
ϑᾶσα Π6Ὶ Ρᾶι5. 9, ὅ, 6 δηίβο] !οϑϑί δῖοι. ΡΟ γηθῖκοθ (Παάογ-- 
γοίο) ὩΟῸἢ Ρ61 [Θ᾽ Ζοιίίθη (65 γαίθυβ γί] ΤΟ Θη Ζὰ 
νου αββ6η, πῇ ἀἄπγο ΤΥΘηπησ νοὴ Εὔἰθοκὶο5. ἀ16 ΕἸάοῃς ἀ685 
γαΐονρβ ΠΟ ἢν οΥ }}} νου Ζτιι ἰάβθθη. [)6} ἅϊίογ Είθο 88 
γα πὸ ΘΟοαΙριιθ᾽ ΑΡ]Θθθη. ἄθη Ροϊγηθῖκο χζαυγοκ. Εν 
Κοιημΐ, Πρ. 561) 6} (ἀριηδη!η Αὐροῖα: Εΐθοκθβ, ἀθν Β6ὶ Α6- 
ΒΟΏΥ]05 ἀυγοθϑιι5. 50 ἢ 11 4]05 ὑπὰ 66] ἀπαγο ἀθὴ νϑγογθίθη 
ΕἸΛΟἢ ἴπ5 δου άθγθοη ροχζορθὴ ψ ἱρὰ ---- οἷη ἄἀθιὴ ΒΟΡΠΟ ΚΙ οὶ- 
Θ0θη Ὁ. ΒΒ. 56}γ πη] πον ΟΠ γα κίον ---τ, 516}}} ἀθ ΒειιάοΣ 
ἴγοι, 416 Ηθιγβοπαί Οἀ6Γ 416 δοῃᾶϊζο 465 Οβάϊρι5 χὰ ννᾶῃ- 
Ιοη. Ττγοίζάθιη βδῇῃπί 510 465 δναίθιυβ. ΕἸ ἄθη δῆοο: 6] 
ἀν ΤΠΘαηρ οηίβίοης Επίζννο απο ἀπα Ῥοϊγηθῖκοβ [πρὶ ἀἃ85 
ΡΘΙΟΡΟΠηΠΘΒΊ50Π6 Ηθοι σορθη ΤΊ θη. πἀπᾷ [ἅΠΠ{ ἴῃ 60}86|- 
ΙΩΟΥΓ16 561η65 ΒιΆΘΟΓΒ. θᾶ ΠῸΡ σοῃθη 16 Ἠργόοθη γον ΤΌΘ 
ππίον μαρνάμενοι μήλων ἕνεχ᾽ Οἰδιπτόδαο, ἃ. ἢ. τἀπὶ ἄθη 
Ἠδογἀθηγο οί ἀ65 1,Δη465, 416 Πουγϑο μα, Ἠδϑιοά. 0. οἱ 
Ὦ. 162. --- Βοὶ ΒαρΙρ 65 ἴῃ ἄθη Ῥηδηΐϊββθη, ψθίομθ Α118 
ὩΔΟΠ ΡΟ] ἀοὲ Πδίίθ, ἤπιον ΟοάϊρΒ ἄθη ΘΓ Πρ ΔΟΉΒΘηΘη 
δόμπθη, 815 516 1ΠΠ δἰ ΒΡ ΡΓΘἢ ππη4 ᾿Πη 56 ΊΠ6 1 γέρα ὈΘΓΔΌΡΘΗ. 

Βαγαι Κοιμηθῃ 816 ἄρογθιη, (855 516 ὅδῃν τπῇ 98} [ἢ 
ἀον Ηδιγβο μα Ὁ 5100). Δ] ϑοη. ψν ]6η: (Α(1π5 αἀἰϊομ είς ἀάρθϑθῃ, 
πὰ ἀϊ6 ϑόμπηρ ἀδϑίο πηάἀδηκθαγον Θυβ ΘΙ θη Ζὰ ἰ4556η, Θδ6αι- 
Ρ5 56 ]|0υ8ῖ πᾶθ6 πὴ υἱοϊβϑἑαΐοηιν τηηρογίαηνϊ δυΐσθθ6]}}6η.) 
ΡοΪγηθῖκοθ θη ογηΐ 510} ἃ15. 461 1 6 γ6 Ζιιουβί : Π80}}) ΘΙ ΠΘΠ, 
φάῃ γα Ποισ  Θ ἢν, Ρὰ 6 νοη ΕΟ 65 σον] θα ὑπ ψ]- 
ἀον δορὶ νου θθθη, ψνογαιΐ ἀον Ηθογθϑζις οὐ ο]οί. (ΕΡΘη50 
ἰιδὶ ἀὰβ ἢθομί δι ῬοΪγηΘΙΚοθ ὅϑ6 16. ϑΌρρΡ]. 150, ψνὸ 14 

᾿Ξ 
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Αἀνγαβθῖοβ. Οἰδίπου “ταγχληρίας μέρος κατασχεῖν “υνόδι Πο- 
λυνείχει Μ1}1.) 16 Βνάάον. [Δ]16η πιηὰ [οἰκαϑία ουιηογάοί 5᾽ οἢ 
θεν προ [ΘΙ ομθη: Οδάϊριβ ψιρὰ ψυϊοίχί δι ΤοΙΓ β αϑ᾽ 
ρύσῃ, ΤΠοθθη ψογ6 πηρ! ο! 10} 561η, 50 ἰδησο ΟΘαΙρι5 
ἀοΥῖ νν 6116, νυ θδηηΐ ππὰ 6 νϑυ]ᾷϑϑί τη ΑηΠροπ6 4458 [,8η4, 
τ ἴῃ Κοϊοποβ ἈπΠ6 σὰ ποθὴ: ἀἄθηη 6] ὅν. ᾿νὰΐ ἸΠτὴ 
ΑΡΟΠΠΟΝ ἴῃ ἄθπ) ἱερὸς Κολωνός, δώμαϑ᾽ ἱππίου ϑεοῦ, ἄδῃ 
Τοὰ νογῃογσοβδρί. 

56 ἢ ἀρυνοι θη ὦ ΟΡ] 65, 46 Ρ. ἄρῃ Γ]ιοἿ) σᾶ 2 ΔΠ6ΟΙ5 
τηοίϊνιγὶ ππὰ ἀ651}}8}0 6146 ϑῦμηβ βου! ας ουβομϑίηθη ἰ᾿ἄϑϑί. 
ΠΡ νοΐ 18 ΠΖου σοῦ ΟθάΠριι5 465 Αθϑοθγ]ο5 Παίία. ἄθη πη- 
τηϊϊη θη δ] ηθη. σ] 61 οΪ. θ6Ὶ. ἦθὺ' πιο] 850 ἰδῆρθ ὨΙηδιιβ56- 
ΒΟΒΟΡ πο ηἰἀΘοίπιησ 561Π6 } Οτοαθὶ σοι ἀπἀ γνοη 4ι- 
σοηὰ δι Παίί6 ῬΟΙΥΠΘΙΚ65. 5101} πηγουίγἄ 10} σοζοισί, δορί. 
040 [{.- 889. δὴ δηάθυβ ᾿ἰδί 6] ϑόορθοκιο5. Ζοι απὰ Απη- 
1455 (δῦ γα παπ ὈΘΠδη6]1, 16 65 ἦτ [πη καοηνιιησ ἀ6Υ 
γοΡ ἀ] 1558 ἴῃ ΕΌΪσα ἀθν γορθδηηιηρ 465 Οράϊριιβ ἰογάογίθ. 
Ἡδίία ο΄ ᾿ππθη γῸΓ ΟὝοΥ "61 4ὁγ γορδηπιησ σοί οῃΐ, 50 
᾿ᾶ{6. ΘΓ 510} 56 ]|08ι ἀν δή δίθη θϑυδιθῖ, σγομΐ ὁ τ 0. (. 
Ἰῃγθη ἃι15 ὕβρις ΘῃἰΒΡΓ ΘΠ θη η. τπ4 τηϊ{ γϑγβϑίοοκίον ὕβρεις 
Γογισοβοίχίθη Πδάθι βίγαίϊ. νγᾶγαε ἀ00}} βομϑί ἀν Βυιάθυκυιοσ 
416 παιάν! 6 Εο]σα ἦ65. γαίου 05 σοθθθη. 4061 ὨΔΘη 
516. ΠΔ0 ἢ ΒΟΡΠΟΚΙΘθ᾽ [Ππηἀϊομίαηο ὩΔῸὴ ἀοΥ γουθαπηιηρ 468 
γαίουβ ἴῃ ἀθπηὴ νρυβίηαϊσθη ΕΒ 5586 σουνοι οι ογῖ, ἀ6Γ 
ἨοΡγβο μα σἂ χὰ Θηΐβαρθη, ἘΠῚ. ΠΟΙ ΐ ἴῃ ΕΌΪ]ΘΘ6 465 Δ} 1ΠΓ 61 
ΟοβοΒ] Θοθ. τα ποπ θη [{{πη|161}18 ἄθηῃ δίδαί 16. πθιιθ5 ΕἸοπὰ χὰ 
δίἄγζθη. ἤθομ δ ΜῸΠ] ψυιιβϑίθῃ 516 «80, 855 1ῃν ΒΘοΙΠηΘἢ 
γ ΓΘ Ό ] 10} τγὰνγ, ΗΙηΐογάγοιη γα 6} 516 [51 4η, ἄθη ΤὨνΟη 
Ζζιι Ὀοβίθιρθηῃ : ῬΟΙΥΠΘΙΚΟΘ, ἀο. ἄϊίογθ, ϑβθίχζί 510} 1 Β651|2, 
Γὰ ΔΡῸ. γοπὶ Εἰθοῖίθβ, ἋΟΡ 416 δίδαί δι 561η6 δοϊία χὰ 
ὈΥΙηΡΘη τππὰ 8010} ἄγθοη [γ᾽ 5100}. σὰ σον ΠΘη Μγ61558, Υ6Γ- 
οὶ ἀπὰ Πἄομίος ἢ Π8Δ0ὴ ΑΥΘΟ5Β. Π6ν δίθ  ιοἢ ογ[ο] οί 
ογϑί, ἃ|5 ἰϑιίηθηθ 416 ΝΔΟΠ ἢ γοη ἀ] 656 γ ογ ἃ ] Π΄ 556 σοργδ οί 
᾿ὰὶ πηα Οδα!ριι5 ἀ16 Πηρϊοίᾷί ἀ6γ δύμπηθ ἀπγοῃβομδαί, 421 [ἰ, 
γνογαιΐ 1870 φαυγἤοκννεϊθί. 850. δύβοποὶηΐ Οράϊριιβ 415 γ6- 
κΚάηάον ἄἀθὺ Πβι]Π]σϑίθῃ ΡΙοί(βοαβαίζθ, Ζυτη8] Ὡ8ΔΠ6 ΨΟΓ 56] Π6Ιὴ 
Βηά6, νρ]. 1384 Ἢ Ναπ ὨΪΠΊΠη 416 γνοῦπὶ ἀλάστωρ 465 66- 
ΒΟΠΙ ΘΟ 8 οἰ ηπη8] ᾿αβιτημηΐθ ἔρις (371. 1299) Ππτρη Βογίρδηρ 
ππΠα δηαοί τϊΐ ἀθηὶ [Ππἰργόϑηρο ἀ6. ρου βὅη] 10 γουβο μα] ἀοίθῃ 
σοί !οβθη. --- 

Κοιγθη ττἱν Ζυῃ γοη]αι 465 ϑίἄοίκοβ σιγίιοικ, 50. οἱδθὶ 
ἀν ΟΠον, ννϑιμοΥ 16ἰΖί σοϑο] Ι αἰ 61 σου ἄθη 1ϑῖ, βΘ 461 ΘΓ 

ΒΌΡΠΟΚΙ65. ΠῚ. 2 
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γοῃ ἄοιῃ ἄθηὶ Οράϊριιθ δηροίηϑηθη {{πν θα σοη τί Παΐῖ, θη 
(αϑίο Αηνοίϑυηθρ, ἀαγ0}}) οἱ [6] 6} 1065 Ομρίον ἄθὴ ΖΟΓῚ (ΘΓ 
αδιπηθι, ἄσγθηῃ (οριοῖ δ θαίγοίθῃ, ζχιι θοϑἅη! ρθη. Ὠδ- 
ἄσγοι ΘΑ ΒΙΟὨ τοὶ ΒΟΡΠΟΚΙ65. ΙΟ Ὀ]085 ἀ85 ΒΙ4] ἀ65 Οἱ] .- 
[5 ροσί!50}} φδὰ γὙϑυΠ ΠΥ] ΟΠ Θ, ΒΟΠ ΘΙ 801} ἀ16 Π0 6 ϑίγθηρο 
ἄογ ΕΓΙηγ θη Οἱ ΖΒ Πᾶν θη, σνοῦϑι! 18 Διο ἢ ἀ16 ΚΟΠΠΠΊΔ(150116 
ΟΠ] Βογθοηοί νὰ}. 406 5ίΓΘΉΘ 6. αἴ6 Οδίιϊπηθη, ἀθβῖο 
ὨῦΠΟΙ δἰοιρί Οθάϊριιβ, ἄθιη 5816 [γα] 10 σονογάθη ϑἰπά. 
θὲ 061 ἴβιβθηθ Ζῃ" ΟΠ ησηρ 465 Ορίουβ ἃροθϑδηάί νυν, 
80 ΜΙ ΙΓ 5]ΠΏΓ6Ι0}} οἰησο]οἰίοί, ἀ8855 Κγθοη ὨΔΟΙΠΘΙΡ 16Π6 γυῇ 
ΠΡῸΣ ΠΟΙ Πσοη Πδπάϊαηρ θη [ ἢγί. 

Ἰϑιηθηθ᾽ 5 Αθίνθίθῃ σον ᾶῃνς δἰπθη ρμᾶβϑϑοημάθη Ππμοραηκί 
ἄογ Ηδηάϊιηρ. [Ιηἀθὴ ἀον ΟΠον ἀδῃον ἀδ58 οὔθη 225 δΡρρδ- 
ῬΓΟΟΙΙΘη6 ἀδϑργᾶοῃ σι] θυ δυίππητηΐ, [ὉΥΒΟἢΣ 6. 510 --- 49 
ἴῃ Κοιῃμηδίβο θη, 9] 6 Ι ΟΠ} [4}158 νοὴ ΕἸ ηΖΘ] θη νογθαίγαθ θη 
ΒΙΓΟΡΙ 6. η80} ἄθη ηδηογη [Ππηϑίδηάθη νοη Οδα!ριϑ᾽ ΒΟΒΙΟΙκ- 
ϑαίθη. ΝΟ [γα ἢ] ο5θη ΒΙ(ς{6η, ἢ ἀϑηη1ΐ Ζι νΘΡΒΟΠΟΉΘΗ, 
σοί οΓ ψΙἀθυβί θη ἃ διιΐ ἀ16 ΠΘΙΓΑ1Π} 11 [οΚαβδίθ πηὰ ἄθη 
Νοτγὰ 465 γαΐίοθγ οἰη, ΟΌΘΙ οΡ ἡδοΠα 0.110}. ἀδγαῦ Ζαρίιοῖι- 
Κοιημηΐί, ἴῃ θοιάθη Ἐδ᾽]Θη. την ]556 4 πη πηνονβᾶ(ζ!! ἢ 66- 
μιδη δ! χὰ παρθη. 1656 ΕΡκΙναησοη τηὔβϑοη. ἄθπὶ (ἝΠΟΥ, 
ΜΘ] ΟΠ ΘΠ ἸΠΏΘΡ νον Βοάθηκοη Κοιμπηθη, ἄθη ΒΙΟ ΒΘ 6 οἰκ- 

ἴθ 810 πὰ ὙῸΓ (6 ἰαηἀ χὰ ἀπ! θη, νου]ᾶπῆρ σὰν Βοιι- 
Ὠϊσαην ἀϊθηθη: 416 γο]!ϑίᾶπηα]ρ. ΒΟ οἰ απο νοῦϑραγί ἀ6. 
ΠΙΟΙίον 15 ἀλη, ψὸ Κύθομβ {{πνϑυβοῃδιητ 61} 6 Τη1ΐ Ζ8Γ- 
ἴθ (οἰ }} οἴθιβ ἀ16 ουσδηρθηῇοι φυροκαάνησοηάθη Ο661- 
Ριι5 χνιησί, 416 Βοδιρίαηροη Κγθοηβ ἴῃ ἴῃ ΝΙΟΒΕρΡΚοΙ 
δι [Ζιιάθοκθη. 
ΤΊ Θ5 615. ΘΡΒΟΠ ΘΙ ηΐ ᾿ηΖνβομθη 549. Μ|Ιΐ ἄδθη ϑομ]οΚβᾶ- 

θη 465 Ὀ]Πηάθη Ογεῖβθθ, [ἢ συν ] ΟΠ 6) 6 ο΄θιο ἄδη ΟθάΠριι5 
ΘΡΓαί θη Πιαΐ, γοῦνα, νου οῖϑδί οΓ,. ρίη βοῆδηθβ [468] νοῇ 
ΗδΙἀθηϑπη υηΔὖ Πυχηδηϊἂξ τη νοὴ ἀ6ν {Ππ4 6 98 Κοὶϊ (65 
ΟἸμοΥ5. ψνοῖΐ οηξ νηΐ, ἀθὴ Οοάϊριιβ, ἄθη. ΘΓ 561 Π 6} ΤΉ ΘΙ ΔΉ 6 
νου πον, ἀἸ6 ἀθννᾶηιηρ 56 1η65 ΑὨ]ΠΙΟσΘη5, ΨΟΪΌΓΏ Θ᾽ ΠΕῸῚ 
᾿Ἰγρθηᾶ 1π| ϑδίδηδθ 861: ΜΊ556. Θ᾽ ἀ00}) 8115 γ Γγηρ αἴ [96 
δἰη65 ἢριμηδί ἢ] 56 Ζὰ ϑομᾶίζθη τπηἃ 561 400} δι 0ἢ ο᾽ θη 
Ταπηθη 465 ἀἰάοκοθ πη νοῦ θη. (80 τππηροῃΐ ΘΟΡΠΟΚΙ65 
οἷηθ ΔΙ δον ο!αηρ ἀ6 8. ΘΓ (5. τηἱΐ ἀθιὴ ἀμ ολα ἄθρει ΟΘαΙριιϑ᾽ 
Ῥούβοη πηᾶ (ἀρϑο!οκα γον Δ η 6] (6 η.) 

Οράϊριιβ. ὈΙοίθί ἄθη ΤΊΏΘβθιιβ, ἄθϑϑθη ΑὐΠΓοίθη ἢ πη} 
ἔρο ἸΘῸΥ Ζαν γι: ον ἃ}, βοίηθη Κῦρρου αΑἷ8 ἀθϑοθθηῖ [ὕγ 
ἀ16 (ἀοδίδίηρ οἰ η65 αὐᾶθαθ ἴῃ δ 5006 Εγάθ δὴ. ἢ)|16 ]- 

Ἁ 

Ἡ 

δι, 
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σοζοῖί ψψογΓθ 46 556η ῬΥΘΡ ἢ ]ΘγΘη : αἴ6 ἀπ οὐθοίθηθ απηϑί 
5861 πιο σορησ, ἀ(ἃ Ζυν βοῇ θη ΤἬΏΘΒοιιβ πη ἄθη ΤΠ ΒΡ ΔΉΘΙΗ, 
ἀ16 5θῖηθ Ηρ γυηρ Ζὰ οὐχ ησθη υμηπθη τυὔγθη, δἱη 
μιᾶρίου διηρί θη θη ννογάθ: Θ᾽ 06 Κῦμηθ πο! [ἢ5 
γαϊογαηὰ χΖυγᾶοκ, ἀἃ 65. δἰημηδὶ γαογ δησ 85 561, ἦ855 4ἴ6 
ΤΠΘΡΔΠΘΡ γῸη θη Αἰ ΠΘ ΘΓ οἰ ηϑί σοβομασθη νυν ὔγάθη. Πθηη 
--- υπὰ ἀλη ον θυ οὐ υ ΤΉ Θβθιθ᾽ ΡΠ ΘΓ ηρ, Ψ]6 
ἀἀ5 ἰγϑαηά! 06 ΕἸ ν ΘΠ ΘΠηθ ἢ τ ΤΏΘΡθΘη σοβϑίοι!. νϑρήθῃ 
Ιηῦσο --- ΟΠ ΘΘΡΙΠΡΟ ΑΠη]8Δ55 ψ Γ6. οδἱηβδί Εἰ δι ἀβο Πα! Ζ2νν1- 
506. ἄθη 16[χί Ρθοίγοιηάοίθη ϑίδαίθη 58{1Π{8η, τὸ ἀδηη [Π| 
Κυϊοσα 561ὴ 1,6] ΟΠ ἴῃ δἰ 50 Π6ν Εγαα νοπὶ Β]τ6 56 106} 
ΒΘ ΘΙ ἀϊθοι νοῦ σοιγδηκί ννογάθῃ, "---. ψοΐίογη ΑΡΟ]]οη5. ΟΥδ- 
6] Ζὶὶ ἰγϑθη 86]. --- ΠΙογδιΐ οἰθηΐ ΤἬΏθϑοι5 ΠΙΟΠ 8η, ἄ6Π] 
δἰίθῃ Οδβιγοιιη 6, ἐδ 8415 0 ἢ α 2] 1 ἀον Επιηθηϊ θη σα τ οΠ- 
6 8561 πηἃ ϑϑσθῃ ἐὰν ΑἴΚκὰ Ὀγίησθ, οἴη ἤθιιθ Πδὶηδίῃ χὰ 
σον ἄῃγοη. [{ηΐ6Ρ δοσθηθυνν ηβοῆθη [ἢν ΤἬὭθβθαβ ογκΙἂνριὶ ΘΟ 661- 
ῬῈ5, δὴ 56] η61ὴ ΑπἰθηιΠ Δ] 5οῦίθ Ὀ]ΘΙ θη Ζι ὙΝΟ]]Θη, ΜῸ ΘΓ 
Ηφεν θοῦ 56 1η6 ὙΠ ΔΘΡβΔΟΠ6Ρ νογάθη ννουθ, ἄθγθη ᾿ Δ] αἴθ 65 
ΒΤ ΓΟ ΟΥ θοβοῦσί. ἈδΠΘΡ Ὀἰο. οΥ ΤΉ Θβθιιθ, ἀον ἢ η Ζιὶ 
γα 556η Αηδβία!ἑ δοῆϊ, ἀγιηροθηᾶ, δι 56 1π6 διομθναησ Β6- 
ἄδο! σὰ ΠΘμηθη, ΝΟ θη 850 416 ϑρδηηπηρ δυΐ ἀϊθ ννοὶ- 
ἴον6 Επίνιοκοησ 465 ΟοηΠΙοΐβ. οργοο δ αηἃ ΤΏ Θβθιιβ. ἤδη 
ΕΡΘα]ὴσ ΒΘγαΠΙρὶ Παΐ, οιηρῇθ}} 6 416 Βοβοβιγηιην 465 
πη Θηἀθ. 15 ἴῃ. ΑἰΠΚα οἰησοθάγρογίθη Οοάϊριι5 ἀθη αγθίβθη 
465 (ποῖ. -- ᾿ 

ΗΙοεἱϊ ϑιηἢ ἀϊ6 ΗΠ οι ηἾ556, ὑνϑ 6. 5100 ἀἋ6Γ. γον κ- 
Ππομαηρ 465 Ογᾶκοὶβ νοη δοιίθη (6. 1 ἀ6 5) ΟΠ. οηΐρο- 
Θοηβίθ! θη, δἅη2! 10 ἢ} ὈΘβθισὶ πη ἀν ὨΙΟΙίον ἢδί ἄθη Βο- 
ἀθη δυγπησθη, δ} νΘ] Πρ ἀ16 δ ϑυβο 6. 6 ΤΠΘΌΔΠΘΙ, ἄθη 
Βο812 465 Θοϑαϊριιβ ἄθιη 1,8η646 βίγθισ Ζὶ Δ 0 ῃ6η, ΒΟ Π ΘΙ (6 ΓῊ 
58016η. ΠΔΠΘΡ ἰθηηΐ 6 θεῖα ΠλΙ 16 ἀ65 Ὠγαμηᾶθ ἀπ ΓῸ]} 
445 ΠΙΘΙ οἰπσοίορία [ΟΡ] 164 δι ο!οποθ, (16 ΠΟΙ 6 
Πριηδῖῆ 465 Οράϊριιβ, ἀἄθῃ ἄδθν ΟἸΟΥ ἄ651}41}0 ἴῃ ΕἸησδηθ6 
ΔηΡΘάοθι: πηνθιηθῦκί 806. ψὶρὰ ἀ88 [00 46. ϑδηῆΖθῃ ἀπ ΓΟ ἢ 
ΤἬΏΘΒΘΙΙ5. ΖῚ ΘΠ (ἀΔηΖ6η γϑγοϊηΐθη [,8η650}18 Ὁ 5] ΠΉΓΘΙΟΙ, 
᾿Ππθ᾽ ησοζοθθη. Μ|Ιΐ γογδιιβάθιίαηρ δαΐ 416 ΠΟ ΠΟΥ σ]δηζοπά 
ΘΡΡγοθία Πριουιηδοί, (θἰθῚ ἀ6Ρ ποῦ ἀθη σοί 6116} - 
ῖθοηὴ οί! 5 οά θη 8415 τἰΐ ἀθη πη ΠῚ Οἢ [8 Οἢ 516 ἢ 
δορηπηθοη ἀ6ν ἀδίίον δυβροβδίδίίοί, 50 4855 16 4685 
Μιβϑίγδι θη 465 ἢ] 50 ον Προ Οράϊριι5 πη α16 
Μδοιμὶ πηά Κγαίί ἀθ5 δίδδίθϑ νυ ϑ ΟΜ] ἃ 6 Τη1158. 
-- ([θὰἃ ἀ6γ χογβίγθιξ δαυίσοίγοίθηθ ΟΠοΡ, ἀοΓ. ὈΊΒΠΟΙ ΠᾺΡ ἴῃ 

2 ῈἘ 
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Θ΄ ΖΘ] 6 ΘΠ θη Θαϑιηθοη Πιαΐ, οιὐϑί 76ἰζί 1ῃ ϑθ πο (6- 
Β8ΙΠΠΠΊ.Π6 1} δα ἋΔ6Υ ΟΓΟΠΘϑίγα 510. ογάποπα ἠδ [164 δη- 
5[ΠὩἸηΪ, 50 80Πθιηΐ ἦἴ6 Ὀοϑι πη Βαζθι πησ ἀ6 556] θη 5 
πάροδος νεῖ ῬΙαίΔΓΟΝ ἀπν οι υνουη]οἢ. Π16 {ρα ΠοΓθη κομματικὰ 
μέλη Κῦπηϊθ τηᾶῃ 6] ἄθῃ) 50} νη  ηἄθη ΘρΥΔ ΟΠ ΌΡ ΟΠ 6 
ἄογ ΑἸίθη 415 Κοιηιηδίϊβομθ Ῥᾶγοάοὶ τπίουβοπθι θη, τνᾶπνοηά 
ΠΠΒΘΙ6 Ρᾶγοάοβ ἄθη ΟΠ δα κίο οἰηθθ ϑίδϑι πη ἰγᾶσί, 6] 
ἀθϑβθὴ ΟΡ 56. 66 πη 616 Βὕππα νϑυ]αϑϑθηαθ (Ποὺ 80] 
Ναθϑραμῃε (6γΡ σοβο] ογίθη Πιοραἄϊοη 561η6. δίβθι!πησ χὰ 
ΠΘ θη 50ΠοΙηῖ.) 

Διν οι ί65 Βροϊβοάϊοη 720--10438. ὕ{πηη1|{6]}0 87 ΠΔΟΠ 
ἀπ ᾿οσοιβίουίθη [Οσοθαηρο οἱ ἀὰθ οὔθ νογθογοιίθίθ 
ΑὐΠίΓοίθη Κύθοηθ. πορϑί αν αηθίθη Βοο οἴου ΟοθσθηΠο , 
ἄθη Βα ἀσχοῖ 416 Τηδί σι θοννθῖθθη. Ζιγῦγαουθί δὴ 416 
Ομογθαίΐίθη φαννοπάθί, μοι 5100} Κτθοπ, ἦδν ἀθ0}} 56Π0η 
Ἰβηθηο ᾿δίΐε νυϑο ἅγθη ἰᾶ556η, 416 [ΠΥ Ρ βομπησ ἀδν αὐ 6156 
ἀαγοῃ ο] ΘΙ ΘΒ ΘΙ Ί50}16 δου ζὰ θΟϑομἸ ΟμΠσοη, 96 άθη 50}}1}1η- 
16 γογάδοιί νῸ 510} δῦ ΘΓ ηἀ, νογϑι ποτ ΘΓ, ΘΓ 86], 
6Ιη δἰίοι" Νδηη, ῃ]οῃΐ ΘοΚΟΙΏΠΘη, ΑΥΘῸ5 χὰ {ΠπΠ: υν1586. 6. 
ἀοο], σι ἄθπὶ τηδοΠ{σϑίθη ϑίδαίθ νοη ἢ} 185 ΘΟ ΚΟΙΠΠΊΘΠ ΖΕ 
561η. δοηάθ.ὴ βρη ΤΠΘΡΘη --- ὑνΘΊ 5110} ὔϊοι 6. 5101 ἅθ6ι- 
411, ΕἸΘΟΙΙ65. ᾿ἴῃ ἀοσρθηνανῦὶ ἦἄθ5. Οδαρι5. Ζὶῖ ὨΘΠΠΘΗ --- ΠΔΡ6 
1 Δρσοβδηαί, τπ ἀαγο}) αἴ Οδά!ριι5 σὰ σον] Πη6η, ἀἃ 18 
ἀοϑϑοη [,οΙ6η πῇ. ἄθηὶ πᾷομοίθη γογννδη 6 η., δ πηοϊϑίθη 
ζχιι δγΖζθη ϑοῃθη τηὔβϑϑθηῃ. Εγβδί 16ἰχί Οθαϊριβ 50] ρὲ δηγο- 
ἀθηα, 5061}}0 δὺ' 1ῃΠ δἰ ΠἀγΙΡ] ἢ) νΟΥ, 61 πηῦσο 46] σου Θοἢίθ ἢ 
Βαΐο 465 γαίου] απ θβ [ο]θθη ἀπα ἀΔα ΠῸ}} 561 {Γ8|}1565 (6- 
ΘΟΠ]ΟΙΚ. τέ οἱ μθπὶ ΘΓ ΡΟ] ΟΠ ΘΓ γΥ ΔΒ ΟΠ Θη πηαἃ 1η θη Υ8- 
[Γἢ81|8 ΖΡ ΟἸ ΚΘ ΡΘΗ. 

ΒΟΏΤΠ νον 5οῃγ{ Κγθοηϑ Πθάθ, ἀθπὴ 6Γ Θά θΡΠο} 80- 
ΡΠΙβίογοι νου (761 [, 7582. 794 [, 806 Π. 1000 [.), νά οΡ- 
Ἰορθηα, ἀθοκί Οδβάϊριιβ ἀθϑϑθη πηγθάΠ Ποἢ 6. ΑΡΒΙ ΟΠ θη δι, 6 
416 16χὲ νογοοβοίχίο γον δη 50} 400) Θῃθάθπ ΠΙΟΠ (5 
σρΟΟ]Θη. Πᾶ06. ἢιιγῸ ΑΡΟ]]Οη ἀοΥ [06 ΤἬΉΘΡΘη5. Καπάϊρ, 
ἀυγοῃβοῆδιθ ο' γοοηβ Δ Πγ6 ΑὈΘΙΟΠ θη, ν 5ῃ 8} Γ᾽ τηἱΐ 
ΓΙ ΠΟ οη Ραῖο5 ᾿οϑιηπιί οὐ ΚΙ γί, οἰαίι ΘΘΙΠΘΙ 50116 561Πη 
ΡΙασοσοῖϑί, [νην ἴῃ ΤΠ ΘΡΘη. ΟΠ θη, 5 η θη ϑῦμηθη ἈΠ 6 
50116 ΠΠῚ 5016] νοῇ βϑίποηι [,8η416 ννουάθη, 815 [ᾧϊ οἱη ἀγα) 
ΔΊΒΓΘΙΟΙ6, Βθγπορο Βοιηϊηιησοη Κγθοηθ ϑθίθη ψΘΡΘΘΡΠ]ΟΠ, 
ἀὰ ννοϊΐογ βάθη πὰ} 56 1η6 γογϑίθηρϑ ηϑίθ ἴῃ. 6 ]]6 65 
Τλομΐ ϑῳ6!]|6ὴ τυἄάγάθη. 

[η ἀ6πὶ ΙΓ δηἰβίθ οηάθη ΝΥ ΟΡ γν ἢ56], νη Κγθοη 
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80 Ζιι ΙΘΏΚΘη ψΜΜ6 158, ὁδ85 416 ἀδν {Π|ὰ[, ννθ] 6. ΘΓ ἤΔῸ} 
ἀδιὴ Ν 55! ηρθη ἀδν [,151 πὶ 50} 1146. Γἄμγί, οὐδὲ ἀσγοι Οδαϊ- 
Ρ5 νϑγδηϊαϑϑί Ζὰ 561η 506] ηΐ, γϑυβϑι μου, Κυρθοη, ἅ0} ΟΠ η6 
Οδάϊρυβ ἰπ 561η6 ἀδνναὶῦ 2 ΓΘ, ννοΡθ Γ᾽ 1ἢτ Μ6Π6 
{πη : Ιβιηθηθ. 561 ΒΟΓΟ 5. νοσϑοβο]θρρί, Ἀπ Προηθ βίῃ 485- 
56106 θδθνοῦ. Οἤη6 510} δὴ 416 δριίβιῃρ 465 ΟΠΟΥΒ, ΓΆΒΟΠ 
45 [,η6 2ι1 νυ] ά586η, Ζ Κοῆγοη, 6 ἤθ! Κγοοι βοιηθη Β6- 
τνδίϊηθίθη, ἈΠ σΟΠδ χὰ ρσΓΘιίθη, --- ἴθ 6 ιν ν] ΟΠ 6 ΔΘ ΒΟ 6 ]η- 
ΠΠοἤθη Οοίδι ἰϑιηθηθ᾽5 Εη [γιηρ οΔη2 1ῃ ϑοῃδίίθη {γ|{{. 
561 νου δγοη τοἢ γι ρὶ Κγθοη ἀδπηλ, 4855 ἴῃ ἀἰ6 ἀ6- 
να] ἄθρουν ἀϊα ΤΟἝσΠίο 56 ΊΠ 6 Ὁ ΟΠ ϑίθν Ζιιβίθῃθ, νυ γθηα ΟΥ 
νοὶ ΘηςὉ Γαΐ 561, 8Δη ΟΘαΙριι5 56 |0 5. 510}: Ζιι γϑρργθιίθη, δον 
ἄθ) δ. ὨΙο έ ΗΘ 561. [Ιηάθιη 416 Πίθηθν γβοηβ Β6ί6 ἢ} ζΖιι 
γ 0 ]]Β ΓΘ ΚΘ. 510} ΔηΒΟΠΙΟΚΘη, σοῆθη 416 ἈΠ θη ἀον Ηδηά- 
Ιυηρ σοιηᾶδθδ 1η διθοίθ Μίαβϑϑθ ἄρθρου. Ζι θγηβί οηθ ΥΙάθΓ- 
δίαπαο ἴθ] ἄθη αἱίθῃ Κοϊ]οηϊδίθη ἀϊθ Νίδομί, ννθ5}14}} 5186 
ΒΟΒΠ 6550 416 ἀδιυρθηοββθη Ζι Η][6 σταΐθη, σνἄμγοηά Αηϊὶ- 
ΘΌΠ6. ἄθμῃῃ γαίθι. ποῖ δἰππηὰ] ἀἰ6 Ηᾶπάθ συ ΑΡΒΟΠΙ θα γοὶ- 
Ομθη Καηη. Κγθοη {ππ πη, 418. Μ0 0116 δι" Οθα ριιβ 510} 86]}0,8 
ΡΟ 556η, ἴῃ ἀ6Γ Ποίϊηιησ, 6 ννογὰθ τη ἀ6γ Ζε]} Μ ΟΠ] 
Π0ΟΝ χὰ ἀθ6ν ΕἸΏΒΙΟΠΐ ΚΟΙηΠΊΘη, (855 ΘΓ ἀαγοῖ 861η6 ἢᾳ]5- 
ΒΓ ΔΥΓΙ ΡΟ 510} 56 ]|08ῖ δὴ χηθἰβίθη βοῃδάθ. Αἰβ δ'' Βιθυη 
θη εὐ] Π]Πο5θη Οἀὐγθὶβ γι! θϑθὴ Ζὰ ΜΌ]]6ὴ ΜΙΘπη6 τηδο]ιί, Ὠδἰΐ 
Ἃ6Υ ΟΠοῦ, ἀ6γ {Π6 ]ννοῖθα χὰ ἄθιη πάρ ἀϊ6 Βάμηρ ᾿οίγθίθῃ. 

ΠᾶθΘη [158,9 [ἢ χιγίοίς, 15 ΘΓ 416 Τύρου. νΊ 6} Ζαῖ 5.616 
5016. ἢ ἀγομί Κγθοη, σαν Ορθάϊριιβ 5608. (οὐ θη. Ζὰ 
ἰᾶ556Π, διι556 ΨΘΏΠ (ΘΓ [ΠΟΘ Π ΘΙ ἢ ΙΒ ΘΓ --- ΜΟΘΌΓΟΙ 
ααΐ ἀΔ5 4! αρο ΕΥΒΟΠθΙηθη ἀ65 ΤΉ Θβοθιιθ ΠῚ ΠΘ ΘΟ  ΊΘ86ὴ ΜΓ. 
ΝΟΙ [6] ΘΓ ΟΠ γογυυηβομιησ 465 Κγθοη ἀπγο ΟΘαΙρα8 --- 
816. Θ6{ ἴῃ ἀδν Απίϊροπο ἴῃ Εν ΓᾺΠ]ὰηρ --- ἸΘρὶ 76 Π6 } 1 ἀ6. 
Τὶ Ηδηα δι), 8415 δῖ ἄθῃ ἰδιίθη Πυ] γα ἀ65 ΟοΓ5. 116- 
56 115 ΠΘΡΌΘΙΘΙΠΙ, 

(ϑομθῖηΐ τη5 416 Παϊίαπο 465 ΠΟΥ 5 νᾶ ῃγοηα 465 Βίγ [68 
4|1|Ζιὶ ραβϑῖν, 8580 ὕβδιβθῃβ τη ΠἰΟΝΐ, 4855 ἀ6Ρ ΘΟ ο ΚΥΘΟΠΒ 
ππὰ Οραϊριι8᾽ ΟΠ δγακίον:. νο]] βίην δι γοα. τἱπὰ ἀ16 Εἰπηι- 
βομοιάπηρς [ἂν ΤΊ θβθιιβ διιίβραγθη 0116. θφΔΠ6Γ αΡ 6 500 
720 ἴ. διιΐ ἀἰ6 Ῥαββινιιᾶϊ ἀθὺ αγοῖβα πἰησον 656 η. [60.16.65 
ὈθϑΟμίΘ τὴ ἀϊθ σγοβϑα ἤμπϊθ ὑπὰ Κἰαρῃοιί ἰγοὶ ἀογ ΠΟΙ 5- 
Κοὶὶ ἀθὺ ὅοθηθ, ὨδιηΘη. 10} ἀὰ5 βοῃῦπηο Νίαϑβ ἴῃ ἄθη ἢθάβθῃ 
ἄἀογ Δμπιροηθ απ 465 ΘραΙραβ. --- ΝΟ ἀ61 ναπἀ θυ ὔπ θη 
Ὀιομίαηρ πᾶὶ 510.) ΤΊ Θ5θιβ, ἀθι Νορἐνυΐμι5. ἤθΥ08, ὩΔΟΠ ΘΙ Γ᾽ 
Οδάρυβ 56 1η65 ΒΟΠμαΐζοβ γουϑι ΠΡ, Ζὰ ἄθιη ΑἸ 465 Ροββιὶ- 
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ἄοῃ ἵἕστειος θθρθθθη, τὸ ἀοτὶ ἴῃ ἀδσρηνναῦῖ οἰ ποι ΘΥΌΒ86ὴ 
γοϊκβιηθηθο οἱ Βί!ΓΟΡίοΓ χὰ Ὀγησθη. ΑΒ. ΘΓ ἴῃ ἄθ ΕΓΘη.- 
ἄδθηῃ ἄθῃ Κγθοῃ ογκδηηΐ, ὑν μον ἀϊ6 Τομίον 465 Θράϊρυβ 
οηἰὕπνι, Ὀθογάθνί, ΤΊ οβθιι5. δ] 6 10 }} ἀ16. Ὧῃ [6 }} 1661 ϑιίδι(6. γθ1- 
δι 6] !6η Νδπηθη, χὰ ἤοθ5 τὰ χὰ Επθ5 ἀδη Κη [ΓΘ Γὴ 
ΠΔΟΠ ΖΘ ]θη. 850. Π0Ὸ [ᾶ]{ Γ΄ ἀὰ5 ἄθιπ ἑχέτης δαιμόνων 
σοροῦθθηθ δον, ἀ885 οἵ ἀἴ6 [61 6] 106 Ἠδηάϊαηρ πῃίογγ ἢ ς 
πΠὰ ἀ16 δοίπμθη, ἀθυθη ΓΆβο 65 ΑΙ ΡΟ ἀ16 ΠΙομίηρ 50 
51ηηγ0}] τηοίγἱγῖ, δα [16 οί, νοι Ορίοι πἴηννοο ἄθη δἰίθη Βπ πὶ 
ἀον εὐισσπος χώρα τὰ ὈΘνΔΗνΠΘἰιθη. [ἢ οἷη 982 ΔΩ ΘΙ Ὸ5 
160 {ΠῚ φορὰ ἀδάμπγο) ἀν {π6Ὀδη] 506 Εὐγδί, ἀογ ἄθη 
Ταηα οάθη οἢπο Νο ἴθ γ65. σου ἤθη τππα ᾿βηθη6 γοη Π61}]- 
56. δίδί(6 [ΟΥΙΒΟΒ]ΘΡΡΘη. Ζιι ἰᾶ556ὴ 5105). Κθὶη (θυ ]ββθ σὸ- 
Δ 1 ̓ ιαί. ΒΔ 4165 Βορίηηθη ἄθῃ (οθϑριιβαίζ δι ἀ6ῃ} 
Θδάβθίη νοῦ γθη 465 ἰΡοΙηηθη ΤἬΉΏΘΒΘιι5, 80. 50}} δη  Γ υβ6 185 
ἀαγο Κγθοηβ ΥΟΚΒΙ ΟΠ 58]0565 Αὐἰγοίθη. ᾿πὶ ἰΓοιηάθη [8η66 
485 γοὴ νΟΡΠΠ ΘΓ ΘΙ (12 1.) 415. αγαηϑαίζ δα σοβῖθ!]} 6 πηἃ {Π8ἱ- 
Βὅσῃ! 0 ΡΘοΟΡδομίοί [ἄρϑαπηθ Βθηθ θη 4685 ΟθαΙρι5 σοῃο- 
θθῃ ὑυϑρ θη.) 

Ν οι οὐ οἱ]σίθη 1866 }}, ἄθη Επι  γθη πο Ζιιβοίζρθη, 
ἀοαΐοι ΤΊΘβθιιβ, ἴῃ ἄἀθϑϑθη ἤθάθη νὔγάθνο! !]α πῃ τηἱΐ ρ6- 
ἸΏ ββθηβίου Βοϑ πη Π61{, ἀ16 φΥῸ 6 Βοιοιαϊραπρ 465 [8 η665 
σοθῦπνοηα χὰ ΔΠηάθη, 510}}) ρδαῦΐί, ἀθὴ Κύθοῃ ἃη., ὈΘΥΟΡ Θ᾽ 
416 ΜᾶΔομθη πος ΜΘ ὉΡ. σὰν ί6 116 βομαῖθ, ψνογ86. ΘΓ 815 
(6 15561 χυγάοι οι! θη σνογάθη. ἤδηη γὔοκί δ Ἰμὴ β6ῖη 
πηνν ἤρα σ 65. ΒΘηΘἤηθη, Θά ΌΓΟΪ οΥ ΤΠΘΌΘη Θη ἢ ΡΘ, νον υπά 
Β0Π ἄν ᾿Πτ ΠΟΟἢΠΊ8]5. οἷη., ἀπίρ ΘΙ ΟΠον Βοάϊημιησ 416] 
ΘΙ γοὺη ἀδηηθη Ζίθθη Κὔμπμῃηβδ. 

Απϑίαί ΤΠ ϑθιιβ γογυνγ [θη χὰ θασασηθη, Ὀογ ἢν Κυθοη 
939 [ἴ{ πὰν οι ἁυῆρ, ἀ8855 οὐ' ἀ16ὸ Μἄδομθη συν οἰιζι [Ὁ ΘΓ η 
Βοίαρσί σοννοβθὴ 861: ἀθϑίο ἡδοθ ]ΡῸῚ ΘΓ 510} δι ἀ16 
ΠοΘοΒ Γορ συ ησ 56 1η65 ΟΠ (65. σοσρη Οθά!ριι5, δ ἄθββθη Βο6- 
512 θη ΑἰΠΘΠΘΙ ππτηὔρ]10}} σϑίθσθῃ ϑθῖη κὔηηθο --- ψυοΙηΪΐ 
6 ἄὰ5 ἄθη ΤΠΘΡδπθΡη νοη ΟΘαΙριι8᾽ διιβυνᾶγ ρον ΝΙΘα6Ρ]85- 
Βη0 σρονυνοιϑϑασία [{0}161] δ δα Ἰρηοῦινί. ἀρύδάθ 1πὶ Υ6Γ- 
ἀγϑιθη δὰΐ ἄθῃ ἤοῆθη Αγθορᾶροθ ἢᾶ06 6Γ φομο τ, ΑἰΠ θη 
ψΘΓἊ46 οἰηθῃ 50 50Π } ἀθ ]δάθηθη [ἀπ ϑίγθι οΠ 6. π] ΟΠ δα Π6}- 
ΙΏ6η, ἄθηῃ δηζιιίαβδίθη (6 δον ἴῃ ὑηἀ ἀ16 ϑ'θίπθη δι1556- 
βίοββϑϑῃ ΕἸ.Οἢ ᾿ἢ οἱη ἤθομί σοροθθη 06. Ετδί ἀδάγῸἢ 
Δα ΘΓ ΔΟη , ΠΔ06 ο' Βῦβθβ. τηἱΐ Βόβθιη υϑυθοϊίθη. Ζυ]θιίζί 
56} 6Ρ' ἄθιη ΤΠ δϑθιι δημοὶπη, τη ἴππΔ η80]}) ΒΟ] 6 θΘὴ Ζιι 
ΒΟΠΑΙίθη : Θ᾽ ΟγΔ6. ᾿Ππ Ζὶ ΟΡ] 6 ]556η. 

ρενύθυν..,  .... μὰ 
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ΤΙοίΖ πηθ "80 σοθοίθηον Αη]ᾶ586. σθῃΐ Οδά!ριιδ, ἀθϑβθη 
μομ6 αἰδώς υπὰ γενναιότης ἀδάμνο}) ΠΘΥγΟ ΘΠ ΠΟ 6 νου άθη 
501}, οὐβί ΠΙΘΡ ἴῃ 61η6 υἱμηϑίδηα! 1 οἾι6 Εν νου 56 1 ποι Ὑ6ν- 
ΠιΔ] 1556. 6᾽η, γ͵Ὸ Κγρθοῦβ ΟΠ Δη}]056. Αηβο νι Ζιιησ Ἰἢῃη ἀἄδΖιι 
ποι σι: ἀθηη ἀρυβοὶρο Κγθοη, (6 θθθη πΟῸΪ ἴῃ ὨΘΙΟΙ]6Γ1- 
8006 ΕΒΥΠΟΠΪκοΙ Οράϊριιθ σοθοίθη, 861η6 αγθι6! ἀον ΥΥ 6]. 
Ζὰᾳ ὈοΥσΘη, ΖΘ πιιη, 48 65 ἰῃ νον ἢ] ΠΑ ΠῚ Ζὰ 561 ΟΠ ἰηί, 
1646 ΗΠ]|6 νορ Οθάϊρυϑ᾽ Τ]αίθη 50 ἢ Π}1]08 ἃ). ἤθη ΠΟ ΟΡ 
ΔΌΘΙ απ 65 ἀδγδυΐ δη. Ζιὶ Ὀθυνθίβθη, 4895 416 φεϑίγθηρθῃ 
ἀδιππθὴ πἰοΐ οἢπθ ατυπά ἄθπὶ Οδα!ριι8 8100}. σηᾶα!ρ 6Γ- 
γΥΊΘ5 6 τἀπὸ 4455 ΤἬΏΘΒθιιβ μι οἢΐ ΘΙ Ομ [γι] σ᾽ οἰ ηθη ὙογηοΠθ ἢ 
ἴη5 [δηἀ φσοζοῦθῃ ἴᾶρ06. Αὐϑ ϑίᾶνκϑίθ οιηρῦσχι, [γι Ο641- 
Ῥ5 81:15, 416 ἴῃπὸ μθιβὅῃ!10}} φρο γθοπηθίθη Τ᾽ ἢίθη 5616 ΟἾΠΘ 
561η6 Βοθα! 4 θορδησθη, ᾿Π4 6} ΘΓ ΠῸῚ 6ἷΠ ΥΝ]}]6 η]0865 Ὑ  οε - 
Ζθιιρ ἴῃ (6 ἢδμπὰ ἀν ἰᾶπρϑί ἀθὴὴ (θϑο ]θοα χυγηθηάθῃ 
Οὐιίον φθύνθθ6ὴ 8561. ΕΓ ΠΔΡ6 ἀθὴ β80Π0η ψΟΙ 561 Π0 1 Οδραγί 
δυο οίθη Οὐδ κοίβργι ἢ 465 [,8105 πη 556 η4 ππὰ πη [Π 6} }1}Π1Ὸ 
ΔῊ σοιιδοῃί. ΝΟ Καγζον Βορ μηρ ἀ6 Ὁ ΕΠ τηἷΐ ΙοΚαβίθ 
Κοῆγι οΥ' ΓΆ50 ἢ} ζι Ο116}} ἀ65 [ὉΡηθΡη [{{π581]15 χαγίοικ υπά 
Βδμδυρίθί, γοη ἄθη (ἀὐίίονῃ σοῖο ᾿806 ΘΓ (85 δ᾽ γΘ ΚΙ ΟΠ 6 
σρίμαη, ψγὰβ 8608 465 Ὑδίθι 5 ἀθιϑί ᾿ππὶ Ζιρο θη τυΐγα6. 
Κιθοπ 06. γΘΓσ6556. Ὀ6Ὶ βϑίπθῃ ΠΟ Θϑο οριησοθη ΑἸ Πθη5. σ6- 
Γαῖα ἀθββϑθη πδομβίθη ἤπμιη, 416 ΕΡοιηιησκοιὶ σοσρθη ἀΪ6 Οὐι- 
16, ἀϊθ δ ἄπιγ0}} σον  ἰβᾶπη65 ΕΗ Γἄμγθη 65. ἑκέτης ογΌθ] οι 
γϑυ]οίχί ΠᾶΡ06. [4 ΠῸΓ 80} } 1658 6Ρ ϊ0 ἄθη Αηγαΐ ἀον Ε- 
τηθηϊάθῃ, {πὲ σι Πα] θη ἀπὰ ἔγθοη θη ρἤῇηάθη Ζι ἰά556η, ἴῃ 
ψ ΘΙ ΟΠοΡ Μἄηηον Ηδηὰ ΑἰΠ6η5 ϑομαί ροϊοσί 586]. 

ΗΙογαπ χυνησί ΤΊΏΘβοιι5 ἄθη γθοῃ,, 56 υ8ῖ ΕΠ ΘΡ. 80 
ἄἀθηη γαοιβίθοκθ Ζὶ βθῖη, ψὸ δ" οἷν 416 Μἄἀδομθη ϑϑθογθθῃ 
ΠΔΡ06: 5616. 816 ᾿πά4θ85 [οὐϑοίμ νι, 80. νἄγάθη ἀϊ6. πδ0]156- 
βαπάΐθη Μδηηβοῃδίίθη. γον βοοη ἤρου νοράθη. (Π) 6 10 }- 
(6 τηοίϊνιρὶ δι αἀἰ686. οἰβθ 4885 γθη ἀ6ι ΘθΚΟΠΟΙΪ6 ἀ68 
διὔοκοβ ϑερθοίθπο Αθίγθίθη ἀθι ΒΘ ΠΡ ΘΙ βΟηΘη δι1ι5561 Ο661- 
Ρὰ5.) [πάρῃ Κγθοηῆ 488 (δ[ζ ], 5 Πρ 1101} ἀπ θυ] ρθη Ζὶ 
βϑῖηπ, ἴῃ Ιθθῦθη ΠνΟ μα σθη δγϑιοκί, νου] ϑϑί 6. πη} ΤΊ Θ5ΘΙ15 
πὰ ἄθββοη ΒορΙοἰίπηρ ἀἰο Βάμππο. Καιιπὶ 061 πᾶί ἄ6ι ΟἸΝΟΥ, 
ἀογ τἷἱΐ Οδαϊΐριιθ 8]16η. Ὀ]6Ιθι, δ6ῖη ϑίδβϑιπιοη 1044---θῦ 
μδθηάθι, ψΟΥη οΥ' ἄϊθ Οδί(ον ἀπῇ ἄρῃ χηἱΐ Ζιιν  Β1 ἢ}, ΟΡ ΑΓ - 
ἰοΐθηῃ 5165 δηλ, 415 6 ἰῃ Βορο]οιίαηρ ἀ65 ΤΏ 6565 ἀἰ6 Μᾶ4- 
Οἤθη ψο ] θ ἢ] θα. ΠΡ Ώ 6 516} {. (ὕοη Κγθοῃ, ἄθη ἀβ6ν 
ΠΙΟΙίο ἀηΐου σαίοπη γογυναπ 48 Δ Γίθη [1655, ἀἃ 46. ϑοἢδιι- 
βρίθ!ον β᾽ οι ἴθ ἀΠάθΡῸΡ Ἀ0]16 πυθάθν δα θίθη τηιιϑϑίθ, ἰϑῖ, 
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ἀαᾶ ο΄ πὰ Ροθίϊβ0 ἢ}. υπηὐΐζ σονογάθη, Κοῖπο θά νυ (6γ.) 
γοη Επηίζάοκθη ογονΠ]6η δΠ{ἰ60 Οααρ5. 80} τὐγθηά ον ἴΠπὰ- 
δύιηηρ (ον ΤΟ οΥ, 1Ππὶ Ζὶ Θά !] θη, Μ16 516 ἄθη Εἰ η{[ἅ}}- 
ΓΟ ΘΠ 556 56]6η. Αἱβ Αηΐϊροηθ 1 δὴ θη ΟΠ ᾶ(6. 
56 |051 ἀθ8}8}} γϑυνΊθβθη, ἄἀθβϑθη σοσρηναῦί Οθά!ριι5. ἴῃ ἀθ6. 
Ετοὰθ 861η65 ΗΘΥΖθὴβ8 982 γΘΙΘΘ556 ἢδί, θη ΒΟμ] ἀϊοὶ δ 
5105}. σαρθθ ΤΠ θθοθαβ πη οὐ Δ ὑπηἀ ἄδθπῃ [,8η46 ἀθῃ 
δορθῃ ἄγ Οδιίίον: 6 τηδοῃίθ 1 ἘΠΊΔΙΊΙΏΘ, ΘΠ 61 ΠΙΟΝί 
γ0} ἄἀθη (ἀοἀδηκοη οΥΒΟ ΓΟ τηἴ5586, ἄθη Παίηθη ἀπγο 
βοῖηθ Βογάθγαησ Ζιι οηϊιν γα σθη. 606 0 ἀθηλ ΑἸββρ ΘΟ θη 
96 1η6 1 Ὠδη ραν κοι πη ἀδν ΒΙ (6 απ [ΘΠ ΘΓ η Βοϊϑίδηα βοῃϑιηΐ 
6Γ ἄδθῃ Υηβοῖ, 1ἢπὶ ἄδθη διηρῖ 5610 8. Ζὰ ΒΟ ἢ] 6, 982 
8Δ115 ἄθη Αὐυρϑὴ ζΖὶὶ γϑ] θη. ΤΏΘβθιιθ ἈΠῸ, ὙΥΘΙΟΠΘΥ [ἢ 
ἔγοι 10} δηΐοιο, γνορννοῖὶδί 1 56] 6 5615 ψθῦθη (6. 
ΟΠ ἀογαησ 465 δηηρίθθ δὴ 416 ἀδβργᾶο!α τη βοίμθη Τὅοῃ- 
[ΘΓ ᾿πἢ ΘΙ ΟΡ ΚΘ ἢ --- οἷὴ Καηδίρη!! 465 ΠΙΟΠίθ 5, α]ὴ 
ἄρῃ οί}! ἀθν ᾧθ]] θη ΕΡχά]!] ηρ Θἰμ6 5. ΔΌΒΒΘΓ 410 (ΘΓ 
Βάπηθ νορρθί! ] θη θη βοΠο ἀθηάοη ΕΘ 5565. ΖῚ Π]ΟΓ] ΓΗ. 
Πασθρθὴ 5016 Οδάϊριιδ 861η Δμυροηηθκ δυΐ οἰπθη ὙοΓ[4}} 
ΠΟΠίθη, ὑούθὴ ἢ 50 ΘΌΘη πηΐούννοσθ Κπὺπηάθ ΘΟΚΟΙΘἢ 
561. ἴη 56 1Π6} Δ ΘΘη Ποῖ ἤᾶθ 6. 510} θη ΕἼΘΠΙ 6. ἃ ΑΙ ᾺΣ 
465 Ροβϑιἄοη πιθάθυρθίϑϑθη, ἀοὺ. ἀπ 6ἷη6 []ηἰογγθάμηρ πμηϊΐ 
Οδάϊριβ. θι{6. ΑἸ] ΠΡ ορκθημῖ Οδά!ριι5 ἴῃ ἄθιη ϑομιίζ]6- 
Ποη θη βθίμθη δοίη ΡοΪγηθΙκοο: ἀἄἃ ΘΓ 46. Ρθιη]]οῃβίθη Ζι- 
βαιηθη κα ἀθογῃο θη Ζὶι 56] η υνάηβοῃί, σιθῦ! ΤΏΘϑθιιβ Ζαὰ 
Ρβοάθηκθῃ, ννᾶϑ οΥΓ' ἄθῃι αοίίθ, πηΐθι 46 556 δον ΡΟΙγ ΠΟΙ 5 
510) ραϑίβ! ἢ 06, 50 1410 561... Νὰ βρυιομ! δι 0 ἢ} Δη Προ ηΘ 
1 { Βοβομοϊάθηριῃ ΕἸ δἰ μη α{}} ἀθιη γαίθι ἃιι8 πηθ ΡΠ θη ἀνἤη- 
ἄδηῃ ζιι, ἀθ Βιπάθυ. ϑθίηθη 16 χὰ σοννά θη πη πΙ0Π{ 
Ὀ]ο55 απίθϑ Ζζὶὶ θηρίδηρθη, 50 Π]6 1. 810} χὰ ἰπη. ΕΔ ]1Οἢ 
θοαιθη 510} Οδα ρι15, δἰ Ζιν 5 θη, σοῦδι!ῇ Τ᾿ ΘΒ θιι5. 1ἢη 
γ0 1 (ον) 5 ΓΘ] ἤθη ΟΠ ἀπ 510} ϊηννοος Ὀρριθθί, πὴ 
ῬΟΪγΠΘΙΪ65. ΠΟΥ Ζιβθηάθη. 

(5 Αὐἰγοίθηῃ ἀ65 ΡΟΥΘ 65, ὑν 6] 065 βοποη 417 ΠΠῸ νοη 
[Ὁ γη6 νου θογοι οί νῦν, 8 ἄθη ἄννθοικ, ἀϊθ δου] 106. Ὑ01- 
βίϑ!!αηρ γοὴ ὈΠΡΘΙΏ6Β5ΘΠ6Ι ΠΔΡΙΠ ΟΡ Ζ σοὶ ἀ65 Δ ΠΖοΡη βοὴ Κῦ- 
105 Θθρθῃ 416 ϑό!ηπθ ζιι θυ ΟΠ Πρθη, ο] 6] ον] 6. ἀπ Ὸ ἢ); 416 
Ἠφθάθη ἴῃ Εο]σο ἀ65 (οηΠΙοῖβ 1 Κγθοι 416 ἰοῦ ΤΠ δίθη 
465 Οδάϊριβ ἴῃ 1} σοραγθηάθθ [0 σοβίθ}} ψάγθη. ἅΖι 
Κγθοη θ᾽] 46 ΡοΟΙγηΘΙΚα5. οἰθθη βοῃπο ἀθηάθῃ ἀδροηϑᾶίζ. ἤδί 
786η6} φίθίοῖ σον] ἂη ἴϑηθηθ σοί, ἢθιοΠ 61} 6’ ὩΔΟΠΠΘΙ 
ΓΟ] γΟ]] 6. ἀπ ν}}}} ἢπι ἀπγοὶ ἢΡθα μα] 1 0ῃ 65 Ζιγοάθη Οθα]- 
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Ῥιι85 σον θη, ΟὈΒΟΠΟΩ 6. πιϊΐ Βαανα ηθίθη ἴη5 1.8ηὰ ροῦγο- 
ΟἸθη ἰδῖ: 50. ΘΥβομοίηϊ ΡΟΪγηθΙ 65. 418 ἑχέτης ἃπιη ΑἸΪᾺΓ (68 
Ηδιρίροί65 465 ἀδιιθ8, οὔ ηθ Βϑρίθιίθρ, νοῇ ΔΘ ]]ΟΚΙΙΟΠ ΘΙ 
Άρθιιθ ἄρ ϑϑῖη [γάμο 65. [Πηγθ ἢ ἀθογννᾷ! 9, δ6ῖη6 ν ΒΟΠα]ά 
σρϑίᾷπα!σ, ἀθγθη ἴἴη58] οὐ ἀπο ἢ 9] 6 ο65. θβοθοῖ ἀθιὺ Ὑ8Γ- 
βδηπαηρ σοκοβίοι αί, πἀπα 510}]1 [θα] ] Οἢ. τη ΠΟΘ ΠΟ ἤθη 
Βιιίθη τα γεγργ ΘΟ ηρθη δὴ 416 δϑιηϊσθη ψϑηάθη. Εη6 
ϑΟΘη6 γοη (ἰθ βίδθν {ΓΔ ρΊ 5 ον Υγκαησ : οοσοη ρον. 465 γδίθυβ 
ΖΟΓΠΘΩ ΡΥ Δηηΐθ5, ΔΟΌσΟΚοηρίο Αη.ΠΠ1|2, 15 ΘΓ. ΘΠ ]10].. 8561 
Βομννοίσθη ὈΡΙΟΠἑ, πάθῃ ΘΓ ἢ Πρ ουσβδηον Πᾶγίο 416 ὕὕη- 
[γοιη Ποῖ} ἀ6ν δῦπηθ βἰγᾶ. (Ἕν 85 σον ηηΐ ΡΟΪΥΏΘΙΚ65. 468 
ΖυΒοΠδιιο5. Τ ΠΟΘΙ] ΉΔηπ)6, ἰγοίχαθιη ἴἢ (ΟηΠΙοί ἀδν ΡΙοίᾷί τηἱΐ 
ἄθι ΕἸ Ρθοῖζα 16πη6 τπηἰοη]θοί πἀηὰ ἀοΡ ἀλάστωρ 468 6ε- 
ΒΟ ΘΟἢ 5. ἀἄθη ΕἸ.Οἢ Ζιι γο] ]βίγθοκθη 56 ῖη ἤθολ οε ἃ}.) 

Ν80]). ἀθὴ σνοιίθη ίίδϑιμηοη 1211-- 1248 [ο]σί ἀδ5 
γνιϑΡίο Ερθιβοάϊοη. Νδομάθμ ἀ16 41|16Ρ γγρομιησθη 6. 
Ιγσθη πηροδοιίοί 416 ΒαηάἊθ6 468 ΒΙευί65. χἄρ! 0} ΠΘρΘηἊ6 Αη- 
ΠρΡΟΩ6 1η1{ ΖΡ βίο ΘΟΠοππηρ ἃ 416 Αηκυη 468 τη Τηνρᾶ- 
Π6 ΖΟΡἢΠΙ ϑϑοπάθη Βιιθγβ δυο γκϑᾶμπη σϑηδο!ὲ δαί, σο]ίθη 
ῬοΙγ ΠΟ Κα 5᾽ ογϑίς Ὑἤου θ ἀθιὴ ἰγϑιγσοη Ζιβίδηθ ἀον ϑθίηθη, 
ΥΘΙΟΠΘΙ 86 1η [πηθγθ5. ουβοῃ  [ογ, ΕἼΘΙΜ ΠΟ σθϑίθ! 6 6]η, 
5100. 415 βοῃ]θοῃίθβίθη, δοη φοσθῃ θη γαΐθι ΘΙΝΊΘΒΘ ἢ Ζ1 
Ὠᾶθ6η, ἀἃ 6Γ 416 ΠΘΠΠρ56 ΡΠΠΟΙΕ 465 γηροτροφεῖν νογϑδαμηΐ. 
ΑΙΙΘη 6 Ζθιι5 νϑβὕῃ 10} 56], 50 τηὔρο δι) Οδα]ριι5 1ἢ1ὴ 
γ ΡΖθίῃθη πη 56 ῖη6 [,οἸ θη ἀπγ} ἢὔοκκοην ἤδοὴ ΤΊΘΡΘη 
ἴῃ. γογθιηάπηρ πη] ἰὴ Π61]6η. [ἃ Οδάϊ!ριιβ Ιουδα ἄθη Ρο- 
Ιγῆθῖκοθ Κοὶηθθ δήογίθβ υυὔγαϊοί, ϑιὸῃ} ἋἸ656Ρ δι Αηϊϊ- 
σ0Π6᾽5. Πδί! ἀὰγο]) υπηβίδη 106 ρον ιθυηρ 561 Π6 1 [ᾶσ6. θη 
γαίθυ ἀμ] Ζιιβ  η6η. Νδο!)! Αημὰηρ᾽ 56 1η65 ϑομυίζροί 65. 6᾽- 
28} ΘΓ γ0ὴ 5616} ϑθυν] βδῃηθη γοΡθαηπιησ ἀπγο ἢ ΕΓ ΘΟΚΙ65, 
Ἃ6Γ ἀ16 ϑίδαϊ δι! 561η6 δδιῖ6. χὰ θυϊηθθη σον αβϑί ἢ} 6, ΜῸΓ- 
8Δὴ Π80)͵ 56 1Π6} γ0ΠῚ ΔΙΟΙνΒΟ ἤθη Δ ΒΘ (ΑΙΏΡ ΔΓ ΔΟ5) 
μυδϑίδιρίοη Μοϊμθηρ 465 γαδίουβ ΕΡΙΠΥ5. 50.114. 56] --- 50 ψγ6- 
Ὠΐρ Παίί6 οὺ' ϑϑθγηΐ, 1 861} δἰϑθη68 Ηθ}2 Ζιι βομδιιθη, (858 
ΘΙ' ἀδὴ ΑῃΪ]ᾶ85 δΔιι5561 510}}) 810}. Φοίχί ΓΘ οΥ' δ] βίδίι- 
1065 Ηδθον σοσθη ΤΏΘΡΘη, τὴ ἴπΔ σουθοῃίθη Καηρία Ζὰ [4]- 
Ιοη οὐδ ἄθῃ 1ζπηρογθη ΒυάοΡ σὰ [.8ηἀ 6. Π]ΠΔιι5Ζ 5.0556}. 
ΕΓ θοϑομννῦνο ἀδῆον ἢ Νδιίηθη ἀ6ν ἀρτγίσοη ΕΓ ἄθη Ο6- 
ἀἸριι5, δι 56 1η6 δ 6 Ζζὰ ἰΓοίθη, ἀὰ ἄἀθῃ ΟΥ̓] Ζυ Ὁ ]66 --- 
580 πᾶ! 0} Ἰἰορίθη ἀϊ6 δόμῃηῃβ ἀ88 υϑῇ ἰβῆθηθ βουνοί 
ΟΥα 61 510} 8115 --- ἀθϑϑθὴ (δ᾽ δ᾽ 65 βθηὴ ψ Ρ6, ὑγ ] 61 
Οοαϊριιβ θοΙΓοίθ, Εἴθοκιο5 πόπηθ ἴῃ ΤΊΘΡΘη ἄρον ΟΘαΙρι8 
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πὰ 1ῃπ, ἀϊ6 516 ἴῃ φ]θί θη) ΕἸθημάθ βϑίθῃ: τηἱΐ Οϑα!ραθ᾽ 
Ηὐ]θ Ποῖ ο΄ 16 ποθὴ ᾿]4 ζΖιι ϑἰὔγζθῃ ππὰ Οθά!ριι8 ἰῃ 561η 
δη!ρβῃδιι5 Ζυ ΚΖ ΓΘ. 

Αὐΐ ἀ65 (ποῦ δίῃ γος ἢὰη Ορά. β86ῖη δ ννθί θη, 
[ΓΘ πηΐοῦ ἀ6 1 δυβα Κ] ἤθη Βοιμθγκαηςσ, ἀ855 65 ΠΕΠ 1 
ΤΙ ϑθιιθ᾽ Ν]] 6 σΘΒΟΠΘ 6: ΡΟ]. 50110 πὰ Πὔγθη, νὰβ ϑ6ῖη 
ΓΘ θΘη ΠΙΠΙΠΘΙ ΘΠ ΘΥγθαθη τοῦθ. θη Εν σριδήθ 8006 
ἄδῃ οἰρθῆθη γαΐθι ἴῃ 5010} Ε]οπαὰ σρϑίοββϑη, 485 μη 16ἰχί 2ὰ 
Τηγἄηθη γὔ ΓΘ, πὰ ΘΓ ἰὴ ϑ]θι θυ 1,806 561: ΟΘρά. ψογάθ βϑίηῃ 
005 ἰγᾶσρῃη, ΟἤπΘ 16 Ζὶι γΘΡΡΌ556η, 8458 ΡΟ]. β6ῖη Μόγάϑθν 
561. Π1Ί6 Τόσον ἀασορθη Ὠδίίθη 510} ἴῃ ἸΠΓΟΓ ὅΌΓΘΘ τ [ἢ 
45. Μἄηηοι. βανᾶμγι: αἷ6 δῦμηβ βδθίθῃ πιοῃΐ βθῖηθ ϑῦΠηθ. 
ΒαΙὰ νὔγάθη 416 αδίϊοι ἄἀθη ΡΟ]. ποοὺῦ ϑοθ ΘΓΘΓΘ5. δι [6}]6- 
σοὴ ππἀ θο]46 Βυΐάον. ἀπ γῸ ἢ νυ 56 5 σὴ ΜοΙὰ νου]! θη. 
16 βοῆοῃ σνόπῖη (421 [{.}) διιβσοβργοοπθηθη ΕἸἄομ6. ψ 666 Ρ- 
ΠοΙ6 6", δι} ἀδ55 αἴ δῦμπηρ ἀ4ἀδδ58 ααροί ΙοΥῆθη, ἀϊθ 
ΕἸΓΘΓΠ Ζι ΘΓ Θη. αι! ποὺ ΠΙΚΘ. 50 βίθῃρ Ρο]. ὑηΐον 
(ον ἄθννα! ἄδν ΕἸάοϊιο (ραῦ) : ἀἴ686 ΕἸάομθ τηῦθα δι πὶῖΐ 
δι ἄθη δος ΠΘΠηθη, 4855 ΘΓ ΨΘΟΘΡ βθῖη γαίθ]αηὰ 16 6γ- 
ΟΌΘΡΘ, ΠΟΘΙ 8101} ἢΔῸΠ ΑΥΘῸΒ ΠΟΙ ΚΘΉΓ 6, Βοηά θυ θη ΒΡ 6 
ΘΙΒΟ Πα σθ. πη γΟῊ 6 Π6Π) ΘΙ ΒΟ] ο θη σνο 0. ἤδζΖι τα Ο6ά. 
415 ΠΗ ΙΓ ἀθν ΕἸάο6 ΠΘΡθ6Ὶ] 4845 Πιδίον 465 ΤΑΥγίδΡοΟβ, ἀἷδ 
ΒΥΙΏγΘ γῸ Κοίοηοβ, ἤθη ΑΥ65, ἄθι ἄθη Βνάάθιηῃ ἄἀθὴ 8885 
σοθθη δἰ ηΔη 6 οἰηροίϑϑί ἢ 06. 0] ΟΠ γ]6ὶ ΠΡ ηραθθη πηά 
ΚΙοΙη οὔθ. δῦ Θοά. πηΐοι 561η6 δόπηθ νοεῖ θ 1}, 50116 ΡΟ]. 
ἄθηῃ ροίγθιθη Βιιπάθδρθηοβϑθη πη 8]|16η δά μπηθίθυη υϑρ κῃ - 
ἄθη. ---, δοῃῃ ΟΠον σοι θθη, ΘΠ Πσϑὲ 510} χι δηἰθγηθη, μ6- 
ΒΟΥ. 5100} 461" 8ῃ 516}}) πο! τπηθ6 416 ΡΟ]. τηἱΐ Κοίηθιη δου ί8 
ὌΡοΥ ἀἄδη νου ϊοηίθη ΕἼΟ., θθκΙαρί 8061" 56] 6 ὉΠ56]] θη 
Αδαρ 115 ΑΓροβ, ἀἄἃ δ᾽ πῃ νου ϑἰ πη π] 6 η 56] ηθη ΒΟ ]οἸς- 
581] οηΐσορθηρθ θη ᾿η5588θ.ὡὈ. Νὰ ἀϊΪ6 ϑομννθϑίθρη Ὀ1 6 ΘΓ 
Ιηϑίδηα]ο, θη 516. η801}) ΤΊ ΘΌΘη ποι σ θἢγὶ βρη, 1Ππὶ 416 
Ἰοίχίθῃ Εἢγθη Ὠ]οΐ χὰ γϑύβᾶσθη ππἃ ἀδαθγῸ ἢ} ἤΘ65 00 νοη 
Φοάἀθυηδη}}) Ζὶὶ ουηΐθη. (80. νογκηΐρίι ϑὅόορῃ. ἀϊθὸ Ηαπάϊπηρ 
᾿ΠΒΘΓΟ5. ΠΡΔΠΊ8Δ5 1η1{ ἀδΡ νοὶ γον. σοαϊομίθίθη Δηϊσο0η6, 
νγῸὺ ἃ16 ΘΟΠννοϑίου ἢ ΓΘ οἰηδοίζί, ὑτῇ ἀ65 Βυιυιάθγο [ἰοἰζΖ- 
ἴθ Δ ΠΠ]6η. χὰ ορ 116 η.)ὺ Ἀπ ΡΟ θ᾽ 5 ήαηθο ἢ), 4845 δον Ζὰ- 
ΤΠ ΟΚΖαΖΊ 66, ἰΘῃηΐ ΡΟ]. 815 τηἷΐ 56: Π6 1 ΕἢγΘ πηγνουγἄσ! 0 
ἃ: 50 5106} 810 ἢ ϑοῖη γογἀουθθη 586], Κῦημπθ ὃν ἄοο πἰο 
Ζαγ οἰ. δΟΠοη Ψ0] ογ, ἀἴ6 δομυνθϑίορῃ θη) ϑθθθη ἀ65 Ζθιιβ 
ΘΙ Ρ ΘΠ] 6 η 4, ΔΌΡΘΠ θη, 415 Απί. οἴπθη πθθῃ ουβι 0}. τηδοθΐ, 
1Ππ υπηζυϑίϊηηθη. ΑἸῸ ἄδθη ννοϊθί δ ζυῦΐοίς, τηδοηΐ δι15 
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ΒΟΠποηπησ, τῇ ἄθη ϑοην  δίθσῃ ἢ]  Δ0 ἢ} ἤδη ἰοἰζίοη Ποῖϊ- 
ΠΠ ΘΒΟΠΙ ΘΙ Ζι1 ΓΌθ6η, ἀὰ5 ΕἸ ηἰΓΠ]6 ἢ 465 ΕἸ ΟΠ 65. νο 
ἌΠ]Θηὴ ἄον Ααδίίον ἃθπᾶηρισ, νυϑηβομῦ ΠΠ6 ΠΟΘΙ Π815 δἰ 
οἸ ὔο Ιοἢθ5. 005 πηὰ 6} 50. τῷ ὑπ] ὅϑθαγθη ΟΟηΠΙοΐ ἀογν [,6]- 
ἀθηβομαῖ, τηῖΐ ἀ6ν ῬΙΠΟΙΕ ἄθιαμ 51:0 Ποῦ [[ηἰΘ σαηθα θηΐσθϑθῃ, 
ἀοο (ον {1606 ἀθν 50! ιν ϑίθυιη 96.758. 

(Ηάτἰὸ Οοαὰ. 56!|υϑὶ ἀθῖη Ρο]. νϑύρθθϑθη, δ᾽ νῦγαθ 6 
ϑ6 5 βαο ἢ οἷηθ Βνΐοκο σθραιυΐ παῦθη, ἀἃ 18 416 οὐ κᾶρὁ Α- 
510ῃ 1, σοσθη ἀθη Βιυπάθν Α1165 δ} 8 5016] χὰ βθίζθη, ἀϊ6 ἴη- 
ΠΟΡῈ ΠαΟἢ]οβιρκοῖὶ 465. ἀθῃ γαίοῦ. πὰ πῇ θγᾶησο ἀθν ΝοΟί] 
πϑηθηάθη 068 ζοὶσί. 6 σοδοπιίοία ΑἸΐθ {{{ ἀδάαγΡο ἴῃ 
Θῖη6 θοῦ. 4|16 τῃθη 50} 06 ΑΡΒΙΟὨίθη οὐ ροπα ΠοΠοὶί: 
16η6 Πᾶθθη τὴς Δ] 6 σοίγονο! αηὰ ἀϊ6 Ὠδομβίθη ΡΙοἰδίβοο- 
βϑίζθ τὴἷἷἮἋ [ἄββθη σοίγοίθη, ψνἄρμγοηά Θά. ψ] θη] 05 [6}}}{6. 
Ὠιθϑοη (οηίΓαβϑί 5.61 500}}. φοῦδάθ ἀπγο 445 βίγθησε 66- 
γΙΟΠ: ἀ65 ἱρὸς εὐσεβής τὸ ἴῃη8 5ἰἀγιβία {Π]10}|.) 

Υ, 1447 --- 500 Κοιπηηδιϊβ Γ᾽ ἀθϑδησ ἦ65 ΟΠΟΥΒ 
τη1{ οἰπροὶθοίθη νοη Οθ4. πη Αηΐ. σοβργοομθηθη ΤΥϊΠ]Θίρ "ἢ. 
Π16 οὐβίθ ΒΠ"ΌΡΠ6. 50} οἰποιὴ ἀορροϊίθη ἄννθοκα ἀϊθηθη, Ε1η- 
[1841 πᾶ! 10} σοῆΐ 516 Ζζυῦίοκ δα 416 ογβο {ογη46. ὅσθηθ, 
ἀθγθὴ Ζθυρα ἀθι (ΠΟΥ ἢαί(θ 561η τη ὔϑβϑθη τππὰ ἀ16 ππηηδρ] ἢ 
οὔποθ ὅδησ υὑπᾶά Κίδησ Ὀ]ΘΙθΘη ἀπγ 16: 8 46 ΡΟ Γ 56 115. Δ06Ι" 
0 }}Π 6 (6Υ ΠΙΘΠ ΘΙ ἄθη Ζιβομδιιοῦ ἀκ 416 ἢδΠ6 Εν] αηρ 465 
ναι ]5. νοῦθογοϊίθη. ΑἸ]οῖη αὐ θυθηΐμην [65 {]}}}4}}.8 ϑραγί δ. 
ΘΙη ϑίδϑιιηοη 8115 ἀθη 56] 6 η ὐ Π5 116] 5 θη αἀταηάθ, ννῖ6 ΟΌ θη 
δἷπθ Εγχᾶμ! πη νοπὶ αμηρία την ἄθη ΤΠΘΡΔηΘη. ΠΆΠΠΟΥ ἢδί 
6ΙΡ' 65 Κιηδίνθιοῃ 50. δἰ πρϑγι οῃξοι, 4855 ἀἰ6 δήογίθ, γϑίομα ἀϊ6 
Δηρϑί ἄθη (πον ἴῃ Εοὶσο 6. ππῃθ ἤθη γογΠποπησ (6. 
ΒΟΠΠ6 δυβργοϑϑί, ἀθη ΟἤοΥ ὑἀῃθονυιιϑδί ἀρ ΘΙ β! ηη1ρ 51η4, 50 
4855 516 Ζιρίοιοἢ 8415 ΕἸ ουζοῖσ 465 ΕΟΙσοηθη ΔΗΘΟΘΘΠΘη 
ὑνογάθη Κοηπίθη. θηη θθὶπ ογϑίθη ΠΟΠΉΘΓΒΟΠ] ρα τυ ἐ6Γ 
ΟἸμοΥ, ἀδν ἀἃ5 1πΔ ῬΓΟΪΟΘΟΒ τη] σ 6 Π61}6 ΟΥΔΚΕΙ] 74 πΙοἢΐ Καμηίθ, 
1 βϑίηθη Βθβϑοῦοη βθ6η 560} Βαοβίνκί, 80 ἀ8855 δ΄ ἀ16 ΕΓ[]- 
᾿ὰὴρσ ἴῃ ἄθιη {Ππρο νυν] 6} χὰ ΘΚ Θηπθη οδιθί. Πδη  Γάθη 
αἴθ ἴῃ σΔηὴ2 8 πάθη ϑίππθ δηρθϑίθ θη Βαγοι (685 
ΟΠ 5. Ρ]Ο 2110} ἃΡΟΘΡΓΟΟΠΘη. 

Ὀ16 αἰίθῃ Κοϊ!οηϊδίθη, ψ 6] 0Π6. ᾿ΠΠΠ16" ΠΟΟῸΪ ἢ (ΘΠ ΘΙ ΠΊΘη 
ἄδη γογκ ον τη Οδάα. [ἀγομίθη, ψνογάθη [ἢ ΔΡΘΓΡ] ἃ ΊΒΟΠΘΡ 
ϑομνν οι! νοη ἘᾺΓΟΝΐ ΘΟ  ἴθη, ἀ8588. οἷη θθθη οὐϑί 415 ἑκέτης 
ΔΕ ΘΠΟΙΏΙΏΘΠ6Ι αδί δὴ ἢ ΘΙ ΠΘῸ. δίά((6. πριιθ5. [{Π1161}} ρΠδηχί 
πῶ 4845 ἀσγοῦ νου ποῆαηρ ἀ65. οἰσθῆθη δοη65, ἀ6᾽ φΊοι 0 ἢ- 
[4115 πίοι: Ῥοβοίάοηβ δ μαῖζ 415 ἑκέτης βϑκοιηηθη νγαγ. [8 
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0}. ἀ6 ΟἸΟΙ "δὶ ἄδθιῃ [1,6] 4θη, ἀὰ5 ἄθῃ Ρο]. ἴπὶ {πορδηϊ- 
5οῆθη [8η646 (γ0 0 5016, πον ΒΘ 61 ο᾽, 50. πδομΐ ἴῃ πη 
ἀοο ἀ6Γ Ὀ]ο556 θυ κοΡ τ ἀἰθϑθη 1, ἀκ] θη θυ θδηρθη 
ππὦ ἄθη ΖΔΟ ἀν Ααὐιίον. ἔἄγομῃίθη. ἢ δι ἤδη 6 }0 6. ΠΔ0}} 
ἄθπι ΟἸαι θη. Επτρ. διρρ]. 227 ὃ ϑεὸς τοῖς τοῦ νοσοῦντος 
πήμασιν διώλεσεν Τὸν οὐ νοσοῦντα χοὐδὲν ἠδιχηχότα. 80 
8115 ΟοΥ Ελβϑιιηρ σοργδοῆΐ, Ὠδτγι οὺ δῖ Οθά., ννθ] 6. ΘΊ ΘΙ ἢ 
ἀ16 Ζϑιοῆθη ἄθι' αὐ νϑυϑίθῃηϊ, σἂὰγ πος Ὠϊη, 15. ΘΓ ἃ 
Βπάθ Βαργο ἃ, Θ 64. νουϊδησα ἀγιησθηά ἢ80 ΤΏ Θδβθιιβ, υνογδαΐ 
ΘΓ δἴπρη ἰδυίθη Νοίμναβ ουβο ἢ] ] 6 ἰᾶ551. 

ΤΊ βθ5. Θ]1 Γ856]} νοϊῃ ΑἸΐᾶν 465 Ροβοιάοῃ μῦθοι. ΟΘρα. 
οὐ Πποὺ 1, 56 η6 ϑίμηἀθ 561 σθκοιηηθη πὰ 61 νν0116 1εἰζΖί 
(445 ἔν πον. ἄθῃ Τ 6βθθὰθ. αηα ΑΙΠθη Ὑογ θ ββθηθ θυ ἅ]]}6η. Β6- 
ΥΟ} 6Γ᾽ 56]05ϊ, Οἤη6 β5θῖπη6 θ᾽βῃθυσθη Εὔθμγοσ, ἀθη Ονί, τνὸ οἵ 
Ζα}ν [{ηἴογνν 611 Ὠ]ηΔ ϑιθιθ θη σοῦ θ, Ζζοῖρθ, βοᾶν ον ἄθ Τη6- 
5615 ἡΔΟ  ἀΡ  ΟἸ ΙΟἢ δἰη, 16 ηθη Οὐ ᾿μηηθἀ81 5661} Ζιὶ ἢ (θη, 
ἀδιηϊῦ ΘΓ σορθὴ Εἰηίδ}} 6 νοὴ Βὔοίθη 6 δἷῃ ϑδομαίζ ἀπὰ 
ΟΠ 465 [ΔηἋ465 Ό]6106. Υήαβ οὺ' δοηϑί ποὸἢ ΤΏ θβθιι5. δῃ- 
αν Ρίγϑιιθη 806, ογ6 δ ἰῃπῈ [556 6 1η) 8δη 16 η6 πὴ ΟΥΘ 
ΔΩΥΘΡΓΔΌΘΗ ; ΘΓ 56 ]|05ῖ 50110 65. βδϑίηθῃηῃ ΝΟΙΟΙσΟΥ. πηὰ 50 
ὙΥΘΙΓΘΓ ἀἸ656 1. ἀθη 56] σθη χη} {{Π 6116, ΟἾπΘ 65 ἀπρΡο γαορῦϊ- 
[ΘΠ ομπησ (6. αοίδῃν ἀον ΕΠ ννοΙ ἤηρ ΓΘ βζαθοθθῃ. Ηϊογ- 
δ Ιογάογὶ ΟΡ ΤΏ Θβθιιβ τηἀ 561η6 Κιηάθν δι, ἢ πηροϑᾶμμμί 
Ζ [Ὁ]σθη, ΟΠ] 6 8ὴ ἀ6ι" ἢδηΐ ἀθὺ Οδίϊοῦ ἄθη νήθρ ν)- 
560η ψΘΡῸδ:; ππηπηΐ ἀδηη ΑΡΒΟΠ]Θα νοι Τ᾽ ρθϑιοέθ, τυ ηϑοί 
ΤΉ ΘΘΘι5. 56] ηθη ΒΘρ] ΘΙ. ὑπ ἀθηὶ 1,δη6 ἄθη ϑθϑθη ἐδ Υ 
αὐτο απ ϑομᾶγ οἱη, ᾿πΔ αἰ οκο 56 106} ὨΙΟΙἢΐ χι ν ΓΘ 556}. 
-- νοι ΌΡῃ. αἀἰ6 ΗΘ]! πησ 465 ναίου δ Ἰ5ομθη Οὐ] 5 
ἀθη Ζοιρθηοββθη δη5 Ηδ.2 ἰθοϊ, 

Νδομάρθιῃ ἢ ἀγι{6 ἢ 5 ἰα511}η0η 1550 --Ἴ 78 46Γ (ΠΟΥ 
οἴη (ἀα!γ)οί ἂη 816 Μἄοῃιθ ἐὺ [{π|ογ νυν 6} 0 ἀπ ἔΓθα μα! ΟΠ 6 η Εἰ π- 
Ρίδηρ ἀ65 Θβϑά. ρϑυιιομίοι δι, [Ὁ]οῖ 1579 --- 1780 416 ἔχο- 
405. ΕἸΠΘΙ γοη 461" Βρρ]οιίαηρ 465 ΤἬθβθιβ. θθΡομίοὶ δ5- 
[ἀ γ] 10}, 8 δὴ ΠΘΙΠΘῸ διᾶίίθ, νγὸ δὴ οἰηθη Εἰηρδηρ 
ἴῃ ἀ16 {Ππ|ρΡυνο]} Δηηδῆμη, 510}. βθρθθθῃ. (θθῆη ὅορῇ. θὲ 
πΙΟΙΐ, 6 ΑΘβοῆγ]οβ, ὙΠ ἀθΡουβο μὰ σθη ἀθη Αἰρθη ἀθΓς 
Ζυβο Δ . νοΡΖα γθη.) Νδοηάθῃ Ο64. νοῇ βϑίμθη Τοῃίθι ἢ 
510} οἷη Βαά Ὀογθιίθη [ᾶ556η πηἃ [ΠἸ56η6 ἀοννάπαον δηροὶοσέ 
Πιαΐί[6, ἀὰ ἀοῃηρῦῖα ἀθ. Ζθιιβ ἀον [}πίρρνν οι: Ο64, Ἰοσίθ 561η6 
Ἠδᾶπας βορηθηὰ διιΐ ἀἰθ 7δΔιημηθγηάθη Τδομίο απὰ πδῆπὶ ΑΒ- 
Β0164. )ὰ 61561)01}] ρμ](2}10]} δἰῃ βοῃδαν 56 αδιίογγαΐ, (6. 
Οοα. νυ] θάθγ! ὁ]. δῆ ηιθ, δι [χαθγθομθη. ὨΊΘΒῸ γα ΤΉ ΘΒΡΙΙ5 
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Ζζὰ 510} πα ΘΙΡΠΘἢ] ἀἴ6 ΤΟΟΘΠΟΡ 56 16} [θυ μΘ ἢ Εἰ ὔγβουρΘ 
84η. Νδοιάθιι ΤΏ Θβθιθ ἢ ἀἃ5. δηροὶοθί, ἢ οἰδϑί δΡ 416 ΤὅοΠ- 
ἴογ, ΘΙ Π6 συ]οίχί πο 616 ποι]Πσ 6 ΡΙΊΟΙΙ ἀν Τοάἀ(οηθαβου- 
ϑυηρ ἀ6πὶ Ὑαΐοι βα]οἰβίοί, ππὰ ἀϊ6 ἄργισο Βορ]οαπρ συγἄοϊ- 
ἰγοίθῃ. ἢ1655 σθβοῃ!θηί, ἀπ 815 416 Βοϑ]θ (ο. 5101} δἰ πιθ 6 
Ζ61 ΠΔΟΠ ΠΟΙ τπηβ 6 Ποη, ἰδ Οοθά. γνουβοηνναηάθη, ΤἬΘβΘι5. ΠΡ ΘΓ, 
Ὑ16 ὙΟΓ οἰπθη [ΓΟ θαγθη (51 ἢϊ Ζυγ Κθθαπά. Ραίοί σὰ 
Εν ἀπα ζιπὶ ΟἸγίηροβ σονδηᾶί Ζιρ]οθ] ἢ. Αὐιθ56} 1ἢτὴ [ιδΐ 
ΝΙοπαπἃ 445 νναηάουραγο πὰἊθ 465 64. ραβοθδαί. 

1008---Ἴ 780 Κ ὁ ΠΙ ΠῚ 0 8 ἀον ΤΟσΠΟΡ πηἃ 465 ΟΠΟΥβ, νν6]- 
ΟΠ6. ἀἴ6 ἀθ] 1016 οἰμωγή ἀπ ἄθη Τοάίθη νου τ, 50 ἄδ55 8ἢ 
ἀδθη νομιζόμενα ποΠ5. [6}}}{. ΠΙ6 ΤΠ 6Ρ ῬΚΙασθη ΓΘ γϑ - 
Ιαϑϑθὴηθ [ρ6 πη νυηϑοΠ 6, ΠΔΙΊΘΏΙΠΠΟἢ ἀ16 ΠΘΠΙΘΘΓΘ Απίῖ- 
ΘΌΠ6, Ζὶι ἀ6Γ 5.616 χυγ οκζα ΚΘἤγθη, ψῸ 6416 Εγάο 510} ἄθιη 
Θεά. σοὐ!ηοί, ---- 15 ΤΏ Θβθιιβ. Θυβοῃθιηΐ, ἸΠη6η ἀϊθβθη Υ η 560} 
Π80} Οθ4. (ἀ6] 6155 Δρβοῃ)ᾶρί, ἀδροθθὴ νουβρυ ἢ , 516 πΔῸἢ 
ΤΉΘΡοη οοἰθιίθη Ζὶ 5560 πὰ ἴῃ 4|16η ΠΙησθη ἸΠΠ6η ἴγθιι 
Ροἰχζαβίθμθη. 80 ψιρὰ ἀθη ἰγοιῃπηθη Το θη ἀθν ΤῸ ἢ (6 Γ 
Τυροπά χιι ΤΊ 61], ννἄμγοπὰ ἀ46ν ϑὅῃηδ [[ηἰογσδηρ ἀθη ἀπο] ὴ 
ΗΠΒΙοΡρυ απ Ὀ1] 46, --- ἀγο5856 ΑΘΠΠ ΟΠ Ϊκοῖς μδί ἀ16 Αη]αρο παπᾶ 
ἀον Αὐβρδησ 465 Θο6ά. διιΐ Κοίοηο8. πὶ ἀθὴ Π]6}}1 ἰδηρο [γὔ-- 
Π6Ρ σρϑασοῃίθίθη ῬΠΠοκΚίοίθ5. Βοιάθ Ηρ άθη ἢ {105 τἰπᾶ ρο- 
ὈΓΘΟΠΠ ΟΝ, 1πΔ γουϊδαΐ ἀονΡ ΤΡασόα!θ. ΘᾺ ΙΠΓΟΙ Ἰοἰζίθη δι {26 
βογδιθί, θοῖἀ6 νογϑίοββϑθῃ, θϑιάθ δαΐ οἵη Οὕακὶ νοὴ ἄθη ἯΥ1ι- 
ἀογβδο ΘΓ. σοϑαοῃί μη [,15{ απ ον], ΘΠ 1 μοΙ46. βάϊα 
0] 6. δι5 ἰἤγθη [6 ἀθη οὐ] δι πη ἀπ Οἢ τπητη {61} ᾶγ65 ΕἸη- 
σγοιίθη ἀον αὔίίον. δρῃδηΐ ἀπα νου! ον" ΟΠ. 

ΑἸ νυν ρον ΝΔΟΠΡΊΟΠΙ χαίοϊσο ἢδί ογϑί 465 ΘΟΡΠΟΚΙΘ5 
ΘΙ ΘΙ ΟΠ ΠδΙησο ΕπΚ6Ι ἄθη Οδά!ρι5 δι  Κο]Οη05 χι Εγοη 465 

032,4 (406 ν. 6(ν.) σϑϑίογθοηθῃ (ἀγοββδνδίθυβ Ὁ]. 94, 8 
(401 Υ; ΟΠ) τὰν Δα Γμσιηρ ΒΘΡΓΔΟΙΝ: ΑΥΒΊμΠ. Παρ θη δ η. 
τὸν ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίποδα ἐπὶ τετελευτηκότι τῷ πάππῳ 
Σοφοχλῆς ὃ ὑϊδοῦς ἐδίδαξεν, υἱὸς ὧν ᾿Αρίστωνος, ἐπὶ ᾶρ- 
χοντος Πίχωνος. ΑἸ!Θἰπ. 8110}} ἀϊΐθ Βη Βιθ!ναη6 526 1! [ΠῚ ἴῃ 
45 ΠΟΙ βία ΑἸΤΟΡ 465 ΠΙΟΙ 6.5: ΟΑΥΡαΠι. Ι τὸ δρᾶμα τῶν 
᾿ϑαυμαστῶν" ὃ χαὶ ἤδη γεγηρακὼς ὃ Σ. ἐποίησεν. Ἰ)855610 8 
ΒοζΖοιιρὶ 416 ΕνΖάμ!αηρ θ61 ΟἸσΘγο (Δί, Ναὶ. 7,22: ,Θϑορἠοοῖο8 
αὐ βυριηναην βθηθοίμοηι ἰγωρφοθαϊαβ [60]: φιοα ΡΥΟΡΙΘΥ 8{{- 
αΐμην μην Ὑθηὶ ποηϊφογο Γαηυϊαγ θην υἱάογ οί, α ἢ ϊὶ5 τγυ ἐι-- 
αἰοίμην υοοοΐιι8. 65ΐ, εἴ, φιιθηναάηιοάιηι ἨΟϑΙΥῸ ΔΟΥΘ ἡιαΐθ γθηὶ 
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φογονεδιι5 ραΐγδιι5 δοηῖβ ἐπίθγαϊοὶ 5οΓθί, 510 {ἰἰην φιιαϑὶ (6-- 
βἰρϊοηίθην α Ὑ6 Γ[αηιϊϊταγὶ γϑηιουθγθηΐ ἐμαθθ56. Τιν 861162) ἀϊ- 
οἵων θαην ζαδιωΐαηλ, φιαην ἦν τιαμῖϑη8 μαδοῦαΐ οἱ ργοωϊηιθ 
δογίρβογαί, Θοἀΐριην (οἰοη θην, γϑοϊία586. ὑμαἰϊοῖδιι5. ψιαθ-- 
8βΐϑϑοηιθ, τὴν {ἰμα σαγηλθη, ἀθϑὶρίθη 15 υἱάογοίμν. (διιο γϑοῖ- 
ἰαἴο 80η θη 18 ἐμαϊοινην 68. [ἰδογαΐι5. Ὠδιηΐ 5.ΠΠπη]] 6 ἱπὶ 
δ ϑοη ἤθη Ρ]υΐαγο ΑἸ 56η1 7805., Ρϑοιάο- ὰοϊδη δου. 
24. ἈρΡρυ!θῖιιβ ΔΡ0]. 298, πὰ} 4855 Ρ]υΐ, ἀ16 γογίθϑαηρ δυΐ 
16 Ραγοάοβ βθβϑοῃγάηκί πηα [μποϊδη βίδίί ἀν δῦμηθρ θη οἱ- 
Ὧ6 ΙΟΡΠΟΩ ποπηΐ, 16 Οτ16}16 ἀϊ686Ρ Απθκάοίθ --- ἄθπη ἀὰ- 
[ἂν πλ11885 816 Βο!ίθη --- Ζοὶβί 46 ὺ Βίος Ζοφ. 129,51 ΥΥ ὁβίθιῃι. : 
φαίνεται (φέρεται) σιαρὰ πολλοῖς ἢ πρὸς τὸν υἱὸν Ἴο- 
φῶντα γενομένη αὐτῷ δίχη σοτέ. ἔχων γὰρ ἐχ μὲν Νιχο- 
στράτης Ἰοφῶντα, ἐχ δὲ Θεωρίδος Σικυωνίας “Αρίστωνα, 
τὸν ἐχ τούτου γενόμενον παῖδα Σοφοχλέα τοὔνομα πλέον 
ὅστεργεν. καί ποτὲ ἐν δράματι εἰςήγαγε τὸν Ἰοφῶντα αὐὖ- 
τῷ φϑονοῦντα χαὶ πρὸς τοὺς φράτορας ἐγχαλοῦντα τῷ 
γιατρὶ ὡς ὑπὸ γήρως παραφρονοῦντι. οἱ δὲ τῷ Ἰοφῶντι 
ἐπετίμησαν. Σάτυρος δέ φησιν αὐτὸν εἰχεεῖν" Εἰ μέν εἰμι 
Σοφοχλῆς, οὐ “παραφρονῶ" εἰ δὲ παραφρογῶ, οὐχ εἰμὶ 
Σοφοχλῆς. καὶ τότε τὸν Οἰδίποδα ἀναγνῶναι. Ὧδν ἃε- 
νὰ βιηᾶπη 465 ὙΠ ΖυνΟΥ 65. 4150 τππηα θυ ἀδιηΐ οἰ ησ 6] οἰ [οίθη 
γοιϊθϑιιηρ 465 Θαά. ἰδὲ ϑδδίγγοβ, οἷη Ρϑυ ρα Καν, ἄδι 56 1η6 
ἩΜ ογ αν ἰβίου βοηθη αηἃ ὈΙΟΟΥΔΡ ΒΟ θη ΒΟ 6 ἀσπγο Αποὶς- 
ἀοίθῃ δηΖιῃμθη Ζὰ ἸηΔοΏ6η βᾳ0η6. ἢϊ6 Ενχᾶμ!αηρ νόη οἱἷ- 
θη ΠΘΟΙ ββίγθι 8 ΔΡ6Ρ Ζυ ΒΟ θη γδίθι" τη ϑο ἢ 5. ἢ ΕἸη- 
σδηρθ γουβι πη 6}, ἄἀὰ ηἰοπΐ οἰνγα ζὰ εἰςήγαγε ϑορΒΟΚΙ68 
δαΒΊΘοι ἰδί, ἴῃ ψν]σ θη Δ πηδη σἂν 1192 ἢ. 465 Ὁ. (ὑἹ. 
ΠΙΘΓΠΘ ϑοζοσθη πη ἀοΥ οἷπὸ ΔηβΡΙ ΘΙ αησ Δα ΟΡ ΠΟ] 68᾽ 6ἱ- 
σθηθ ϑύϊμηθδ σοίαηἊθη ἢ} Ὑ]Θ 6 ἢν ἢδί οἱη ΚΟΠΉΙΒΟΙΊΘΙ Π160}- ὁ 
[61 ἴῃ δἰηθι Κοιηδάϊθ οἰπθη ΡυΌσθβ5 σταραγοίας, Μὶδα ΘΙ Π80}} 
αἰΓΙ56 θη Ἀθοῆὶ ἀθὴ ϑόμηθηῃ χαυβίδη, νοῖὺ  ἄθπ ΕἰΔΙΏ]]Π]6η66- 
ΤΟΝ. ἀον ΡΠὨγδίογθη ογἸοΠ[6ί, γγοάπιΓοἢ ἀἰ6 ϑρᾶϊο θ Βυσζάμ!απρ 
415 ΟΠ ΘἰΠ6Ι ἢΙΒΙΟΥΒΟΠΘη ΤἬλδίβδοιθ νϑυδηϊαβϑί ΟΡ 6η 5. 
Μη παί 8ἃη ἄθη Κοιηῖκοιν Ρ]δίοη, [ϑακοη (ἔν Φράτορσι») 86- 
ἀδοῃ!: 81 ΔηΒΡΓΘΟΠΘηἀδίθη οὐβᾶηχί α. Πετιηδηη χαΐί ποτὲ 
“Αριστοφάνης ἐν Δράμασιν εἰφήγαγε χτλ. ΑΥΒίορ μι. 
165 ΟΠ οῖΘ ὨδηΏ]Π1Οἢ χυγοὶ Κοιηδάϊοη Ζ4ράματα ἢ Κένταυρος 
ππά Ζράματα ἢ ἢ Νίοβος. 8585. πὰ ΒΟρΡΠΟΚΙ65᾽ ὙΠ! 1556 
Ζ 56]η6η ϑῦμηθη γῸὴ ἄ6γ Κοιηδάϊα διυβθοθοαίοί τναράθη, δ6- 
[γοπιαοί μοὶ ἀν φιλονεικία ἀδν Κοιηῖκοι σοσθηῃ ἀΪ6 ΤΙΔΟΙΚΟΥ 
ΠΙΟΠ.. πὰ γιθάθη 465 Αὐῖϑὶ. 679 [. σιγὰ ἀ16 Καϊοκνίθκο! 
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4685. Θγθίβθῃ ϑΟρΡΠΟΚΙ65, Ἃ6ΓΡ οἷ ζυνθιίου ΒΟ] 465 (φελοχερ- 
δής) σονογάθη, θθβροιο! : ἄθαι ΟΡ μοη ν ρα ἴῃ ἀδη Ἐγὔβο! θη 
ΟΡ θη, ΘΙ ΒΟ ἴ οἰ 6. 510} τη ἄθη Εράθιῃ 465 γαίθγϑδ: 
78 ἴ{ ν}}} ΠΙΟηγ 505 ἀθη ΒΟΡΠΟΚΙ65. Π]Ον δὰ ἀ16 ΟΡδνννοὶΐ 
ΠΟ]6η, ἅτ οὐβί ΘΙ ΠΠ8] 21 566, ννᾶβ ΟΡ Οη Οἢπθ ἄθῃ γὙδίοιυ 
50 Πῃδθη Κῦππθ. δοῦν 0} ᾶξ6 ΑΓΙΒί. 50. ἀθὴ ΠΙΟΠΥ505 Γ6- 
ἤθη 4556, πᾷ((6 αἰη νι] 6 Ὁ ῬΓΟΟΘ55 ἀ6η ἢδι5]] ἤρθη Ετὶ θάθη 
465 γαδίθιβ. ἃπ| πά4θ ϑθῖη65 [6 065 σοϑίῦγί ; ον] 0} Πᾶ[[6 
ἀδηη ΡΥ ΟΝΟΒ. 1ὴ ἄθη τηἰΐ ἄθη ΕἼ ὕβοθη ΖῈ9]610}}) δυΐσα- 
[ἀπγίθη Ποῦσαι, ΘΙΠΘΥ 5] πη] σθη Τοαϊθη 616 465. νθηϊρα Νο- 
ηδία ἔν 6. νουβίουθθηθη ὨΙΟΠΐογβ, βϑάσθη ἀϊγίρῃ: 

Μάχαρ Σοφοκχλέης, ὃς πολὺν χρόνον βιοὺς 
ἀπέϑανεν, εὐδαίμων ἀνὴρ καὶ δεξιός" 

πολλὰς ποιήσας καὶ καλὰς τραγῳδίας 
καλῶς ἐτελεύτησ᾽, οὐδὲν ὑπομείνας κακόν. 

ΗΐοΡῦχα κομητηΐ 415 οἱ γο]] κοιηπηθη οα ΠΠσ ον Βοννθ 15 ἀδ[αγ, 
4455 416 ΕΓΖάῃηρ νοὴ (6 ΑἸΚΙαρο [66 ]6]10ἢ) ΠΙομίαησ ἀ6. 
Κοιηδαϊα ᾿ἰδί, Ἃδγ σθῆϑιια ΒΘΙΊΟΙ θ6Ὶ] γ4]6Ρ. Μᾶχ. 8, 7, 12: 
»»Θορἠοοῖο5. βεὖ ἔρϑυη, ἰγαγϑίζην αὐ φιογίθην Οφάΐϊρμην Οοἶο-- 
μι θη. 80γ͵ρδ811, σὰ 5οία {αθιία οηιηίνμηι οὐ (θην ἐμ ρ06-- 
ἑαγῆν ΡΥΘΟΥΡΟΥ6 οηἰογίαην ροίμϊξ: τάφι 6 ἐφποίμηι 6886 
ρΡοϑβίογτϑβ ἔεἰϊιι5 οἷιι5 ΙΪορον ποία, 8θρμίογο ρα- 
ἐγῖβ ηἡμαθ γοίίαἰὶ ἐπ 5 ον θη αἰ 0.“ οΙηηΔ 0} Παίίθ Ιορ ΠΟ 
1ῃ ΚΙπά ΠΟ 6ι" ΡΙοίἂϊ ἄθιη γί οἱ η ἀγα θη τη] σθϑε 6 απ 
1 ἀ61 [50 ΠΥ σογδάθ ἄθη Ὁ. (ο]., 16 δοπόρίπηρ 465 Ὠὅοἢ- 
βδίθῃ ΑἸΐθυβ, δ᾽β βδθῖη Μοιβίθγννουκ σορυθβθη. ὅθ 1855 ρα 6 
ΟΡ 485 πη. υ] 556 Πάθθη, Πᾶϊ(6 οἱ' ἀδιη 8η οἷη Ὠγδιηᾶ 6Γ- 
ἹπηοΥ, σΘαγο ἢ ἀθββϑθη ((Π61]νν 6156) Π ΘΟ ΔΓ Π0 1 ΘΓ 510}} οἰηθη μ6- 
ϑ0ῃδιηθηάθη δου οῖ8 ἀ6ν ΡὨῃγαίογθη χΖιροζορθη Πᾶίί6. ϑοη- 
ἀργὴ 415 νοη 8|1|6η δοιίθη ᾿βοϑίδιι οί ΤἼδίβδοιθ βίθῃ! 416 Ὑ0}}- 
οπάσηρ (65 Ὁ. (0]. (2 γο} ϑΟρ ΠΟ 68 η46 ἔδδί: ἀ6ν 8η- 
σΘΌ] 10 ῃ6. ΘΟ 5816] ἢᾶὺ ΠΡ γον ἄθη ΕΔΙΏ 16 81} (6 
Ῥῃηγαίογθῃ ἀν Κοιηδάϊθο 5βἰδιίρο πάθη, αἰ Ἠθοϊαίίοη 465 0. 
(ν, ἰδί θηϊνθάθι 9] 61 0} [4}}15. οπα Εγππάπησ 465 ΚΟΙΏΙΚΟΙ5, (6. 
θογδᾶθ ἀ85 ἰοίχία Ὠγδπὰ [ἅν βϑίηθῃ ζΖννθοῖ νᾶ] 6, Οὐθ᾽ Αιι8- 
Βοηη οίσαηρ ἀ6ν ΕΟ]σοζοὶί, σνοζὰ ἄοι ΠΠηϑίδηα τηϊ ρον κὶ Πᾶ- 
θθη Κῦπηΐθ, 4855 ῃ] ἢ  ΙΟΡΏΟη, ϑοπάθγῃ ΑΥὙἸϑίοηβ 50 (5 
δίῦοκ δυί ἀγρία. 

ΑἸ]οῖη. ΠΘαΘΓΘ (ἀο] ΘΓ 6 ὑγ ΟΠ ]6 ἢ 8115 ΡΟΙ 5 ομθη Βοχίρθη 
ἀαγοθδιθ οἰηθ ἰγράῃογα Εἰ βίοι ηρ5Ζο , ἦἀθ5 ΠΡ Π]85. ἢ ΘΓΔ11516- 
86η, 16 ΑῃπδΙη6 Κὔπηΐα τηΔῃ 510} 560Π0η θ6 ἴα! ]6η [Δ 556}, 
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4485 5001}. 416 56}}} νο]Ἱθηάοίο Πιομίιησ Ιδησα τη Π16 06 σ6- 
[61 πἀπηἀ οὐδέ ἃ ΑΡοηᾶ ϑ61π6} [,Δι{Ὀ ἢ 416 ἰοἰχία Ηδηά 
ἀάγδη φοϊοοί ᾿ᾶῦ06. 16 ΤΡΙπηθίθυ ϑη4 Δ]] ΘΓ η 95. 50 ϑίγθησ 
σορδαΐ, 16 ΜΊΣ 516 1η ἄθη ἔγάμογη Πιϑηηθη νον Ὁ]. 89 πάθη, 
ὙΟΓΔΙ5. 1η4655 ΙΘαΙΘΠ ἢ ἃιΐ ἀϊ6 θοβοηάθγο δουρίδ! ἴῃ ἀ6Γ. 
Αὐγὴ ἀ16 565 [16] ηρϑϑίϊ οἰ 5. Ζὶὶ ΒΟ] ΙΘσθβθη ἰδί. ΕἸΠ6 
σΘΎ 1556 ΒΓΡοΙα ἢ ΠΙΔ]Ὸσ τππὰ ἀθγ 1η}14}0 465 χυνοϊίθη ϑ.δ51- 
ΠΟ 5{ΠΏ͵Ὼ6Π 561} ΨΌ]}] Ζιι ἀἄθιὴ ΟἸδιθθ δὴ 416 Κ}πίβίθ μη 
τ πόπογη ΑἸίοΡ. δοηϑί θην) θιίοι ἀ16 ΕΡΊΒΟ 6. ἀἄ6. ργοβϑ- 
αγίσρη Καμῃδίβοῃορίιηρ 465 ΠΙοΠίο 5 δομὔηθη ὅρριοι (ΕἾ. 058): 

Οὐχ ἔστι γῆρας τῶν σοφῶν, ἐν οἷς ὃ νοῦς 
ϑείᾳ ξύνεστιν ἡμέρᾳ τεθραμμένος. 

,» γα 681 υἰϑίγιιο,“ βαρὶ (, Ποιηδηη, ,,5Ἑ6η:θηἰἸαγηι, ἀἸοί ον ΐ8, 
μη θγ ΟΥ̓ ῆι οἵδ οἱ γαυϊίαβ, ρΡΥ0Ὸ ἰοοὶ οὐδ παΐίμγα ρ6γ80- 
μαγιμηῖηθ ἡιογῖδιι5 πο αὐ βμηηλαηι αἰαογίίαϊοην οοποϊἑαΐα, 
γος ἱθηιρογαία αὐ οαϊηναηι ἢν {{ἰ{16ηι.“ ΑΘΟΠ ᾿ὰΐ ΒΟ ρΡἢ. πὰ 
ἴῃ ἀ]656ηῚ Ὠιϑιηᾶ ΘΙ η6η ΥἹοΓίθη ΟΠ ΒΡΙ ΘΙ οι" συροζορθη. 

ἴῃ ἃ 8} ἄδιῃ ΠΙΟΠίοι οἰηθ ΡΟ] 1806 ΑΒΙΟ ἢ πηίο]θσθῃ 
χὰ Κὄόηπμθη πη ἀ85 Ιάθα]6 {πηβύννονκ Ζιὶ οἰ ἤθη Ρ ΓΔ ΒΟ θη 
Τοηοηζβίζοϊς σὰ βίθπηροίη, ᾿ᾶΐ πηᾶὰῃ 68 Ὁ]. 87, 1 οὐδϑὺ 318, 
σαρθῇ Αηΐδηρ οὐ πῇ Δηΐδησο 465 ῬΘΙ ΟΡ ΟΠ ΘΒ ΒΟ θη Κυὶθθο5 
σϑαΙομίοί Ζὶὶ 566 σον 80}, ἀπ --- ΘΓ ΚΙ65. ἀθη ΑΙ ΠΘΉΘΓη 
Ζὰ ΘΠ Ρίρἢ]6η. πάρ ἢᾶθθη Ὁ]. 89, 4 οὐδϑν 90 [ἅν δηδ6- 
Ἰη 6556 Π6 1 φϑΠδ ίθη, 415 τηδῃ δἰῆθη ΕἸη[4}} ἀογ Βδοίον θοΓάγο- 
ἰοία (Χϑμορη. Μριῃ. 8, ὅ, 4), ο ἄδθηῃ οἷπθ νη πίριηρ σ6- 
σοῃ ἄδθηῃ νοη Νογάθῃ ἀγρομοηάθη Κοιη ἃ ζοιροιηᾶθ8. φϑύνθβθη 
561: Απηάονρα ἤάθθη 46η Αἰιϑυνθο δ ἀδοηΐ, ὅσο ρἢ. Πα 86 4858 ΠΡἃπηἃ 

᾿Ἅῇ Βορίηη 465 Κυϊοροβ θην [δ η, ἈΠῸ. ἀἄὰ 416 Βδοῆθη Δη 6 18 
ΘΘΙΚΟΙΏΙΏΘη, 65. ΙΘσ6η ἰᾶ556η, δ15 δοίη ΒΏΚΘΙ 65. διιίσο ἢ ΠῚ. 
ἢ) 46 ΡῈ ἀδ5 ΑἸ θυ ππη ἀ16 Δ6ι{ ἀθν ΑΟΠ γα σ τηϊΐ 46. 
ἀ659 Επη βίο θη5. νου ΘΟ 861. Παΐ τᾶ 65 τπηίρυ αἰ θθθη γ0Γ- 
διιδβϑίζιιησθη. πη ΘρΓΘ ΠΟ σοίιηάθη, 4455 ἀἰθ νἄπῃγοη ἀ 685 
Κυϊθρθθ [δἰ] 10} ροϑιπηίθη ΤΠΘΡΔΠΟΙ ΠΟΥ Θοδίθ σου μηΐ 
πη 415 Εγθαπάθ θοῃδηαο! ννουάθηῃ, 50 δαί τδη 510} ἄδιηι 
Θ6 ΠΟΙ θη, 416 ὕογβο 919 {ΠῚ 929, 9917 {{Φ 415 ᾿]ηΒ ΟΠ 16 }0561 (65 
ἘΚ 615. σι ΒΟ ΓΟ ίθη, πδομάθπι ΤἬγΑβυ θα] 05. νοὴ ΤΉ ΘΌΘΩ δι15 
Αἰμθη ΡΒοίγοι δία. 

νυν πηὔϑϑϑη ρούδάθζι ἀἴ6 Πίησο τ Κοῆγθη. δι πᾶιη- 
110}} ϑοροΚ] 65. ἰσροηα ΡΟ] Π|50Π|6 γον α] Π15586 5θῖηθν Ζ611, 
ΘΙ Π6 ἴμπι, ἑνί τινὶ τῶν χρηστῶν ᾿4ϑηναίων ἴῃ ἀθν Ῥο]ὶ- 
1 κ, 56}}1 νγοῖία}} Ιασθη, Ζαμηᾶ] ἴῃ ἄθη ἰΓ θοη Ζο θη 465 ΚυϊθΡ65, 
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ἰῇ ϑίπηθ σϑῆδθί, 50 ᾿ιᾶϊζί6. δ΄ 416 ΤΊ ΔΠ6Ι" ὨΙΟΝΐ 850. ἀΔ15[68|- 
108ηὴ αὔγίοη, Ψ|6 ΟΡ. 68 {πι||. Ὠδθῇη (4855 416 δίβθι! θη διι5ρ6- 
Β0Πη 6 σοράθη Κοπηΐθη, 151 Τἄβομαηρ:; τηδῃ πιδϑία βοηϑὶ 
ἄθιῃ ΕμΚΘΙ οἷηθ Α ΟΟϑοΔοΚί 61} ὁΠπη6 ΕαἸοοπθη δυίχιθν θη 
510}: πιομῖ βομθιθῃ, ἀ6Ρ ἀθπη ἄοο! Πᾶϊ(6. ΘΙ 56] 16 τηΐ5886ῃ, 
4455 6416 ΗΙ]νοἰβαηθοη 465 Πιδιηδβ. δα! ἀδγοι ηβίρα ΠΟ Ιθ6 

ἤ 

Δεν [1588 ζΊβο θη ΤΠ ΡΘη. ππὰ ΑΙΠ θη πὰ δἰηθ ΝΘ ογ- 
ἴαθθ 468 ϑυβίθγβῃηῃ. 1η11 16η 6 [ΟΡ βοΡΠΘθησθη τη ἘΓοαηά- 
50 [{ϑν ΓΒ ΟΠ ηρ θη 510} ΟΠ] ΟΠ! νουίγαρθη τυῦγάθη. Ηδι- 
ἴθ ἀοοῖ ἀ16 ΤΠ ΘθΔΠΘΡ 1ἢ 16 η6η ΡΓΡΟΡΠ ΘΖ πηθθη ἄθῃ βοῃμπὅ- 
ἀοβίθη [πάδηϊκς [ἀν ᾿ἢγ ΥΟΠΠ Πδίθη σθοθη θη δἰ(βομθη ἢ6- 
105 ΘΓΒΠΙΟΙΓΘη τηὔββϑθη. δοηάθρΡῃ 416 ὙΥ̓ΔΠΡοΙ δὲ πη Ὀ]6Ιΐ, 
4855 ὅ0Ρῇ. βϑῖηθ ἢὨιο ζαηο ἸΘᾺ16}10}. [ἅν ἀ16 ἀδιῖη Πᾶπήθ]η- 
ἄδη ῬΟυΒΟΠΘη (6 Ποιοθηζοὶΐ ἀϊοῃίοίθ. δίαιί τη σθβϑι 61 
ΒΙΠΠηΠ6 ἀ485 ΡΟΘί50) ΟΡΌ556 πηὰ ϑομῦηθ, ἀ85 νι ] οἷ ἀ ἃ} 
Ἰορί, αἰιϑζααθιαΐθη τππὰἃ 5101} ἀδγδη Ζὶὶ ΘΥΓθθη, ἢ δί τηδὴ πηῖ6} 
ΜΙΒΒμδηά!αη ἀ6Ρ Ῥοθβδίθ ΠΙηθΙ ηροθίγαθθη, ΔΌΡΔΗ 500}. ΠΙΘ 
Δ10 ἢ) ΤῸ οηΐίονρηΐ σοάδομί Πᾶΐ. ΠΑΡ 61 γουβίθηΐ 510}, ἀ855 
ΘἰῃΖθὶηθ ΑὨΒρΙΙησοη ἃπί σοσθηννᾶνιοθ. ὙρΡΠ! [1586 πἰοΝΐ 
ϑοοασηθί ψ Ρθη. 50]|6η: 4116} ἀθΡρ] ἤθη δἰπα 61 00}. 
βίοιβ. Καὶ πη φρο] ρθη 110} Ζιι ΊΓΚΠ οἷν. ΡΟ ΘΙ Ιβομθη. ζνγθοίζθη 
ΘΙ Ποομΐθη, να]. 700 {. Β6Ὶ ἀθὺ νοῦ 61} 8 16 ΒΘ] θυ απ 
ἀογ ΤΥ" ΒΟ μθη ΤἬΉΘΡΔΏΘΙ τποοΠ86 οἷη δί( 506 ΖιβΟΠΔιι6 
ἀθηκοη ,, Ο ναμίμην ἡρμίαϊ αὖ {{{15. 4 ΟἿ. Ζ γ υροβ856η, (858 
416 Πδπάϊπηρ ἴῃ ΤΠ βθιιβ Τάρθη 5Ρ]16]6. 

ΑΙΙογ ἀϊηρ8. ἢδὺ 00]... 810} 800 ΠΓΔΙη8, ὙὙ16 ἄθιὴ ΑΙ88, 

ο'η 1468 685 ρα ΓΟ ]50}165 Τηΐθγοβϑθ Ζιὶ σΘ θη σον δϑί, ΟΠη6 
ἀλη διι556 0.8} ἀονΡ Ῥοδβϑὶθ ᾿ἰθσοημθ ρο] 5606 ζννθοῖα Ζὰ 
γου Ὁ]σθη. Βοίγδοῃίθία 46}  οΙΚϑ 9 απ} 6 Οθα!ριι5᾽ πη βίου] 56 
σγάθδ5ι6}}6 Αἰ5 Πεοιβρίαπα Αἰμθηβ, 850. [61 6. τη τϑο [ον ρὲ 
ΒΟΡἢ. ΡοΘί50). ἀἴ6 Αὐἰπαῆπηθ 465 ΠθΓῸ5. ἄτι ον 56 1η6 γ6}- 
ΠΟΙ ΘΒΘΌΠΘ ΘΠ, ΨῸ] ΜΘ] ΟΠ ΘΠ) δη δ η 95 {666} ΘΥβογαΚ. ΠΔΠ6ν ἀ18 
Β0ῃῦπο ΠΙΟΒίαηρ 465 ΟΡ  Κ6]5 τη ἀ16 νο!]βίάπα!σο Βορι σαν 
ἄθγ δὴ (64. Πα π θη ᾿ΓΡΊσΘη γον βί Πα. (6.158 δῖ 6. 
ἔθ ΠῸ. γογδιβΖιιβοίζθη, 4855 416 ῬγΟρἢθΖθιιηρ νοὴ (61 δἰηϑῖ 
5100}: οὐ Πα θη. δίγαί ἀον ΤΠΘΡδηθι ἃ ἀνα 6. 1ῃγ68 Κὔηϊοσϑδ 
δ115. ΜΊΡΚΠΟΝ ἀοΥ γογοοἸςοιμη μο ν᾽ Βοσα θη οι ΖΚ 6 410}}- 
ἰοΐ ἰδί, φίθιο. 46} ροθίβομθη ΡΟ ρ56 700 [0 Ααοὴ Πάθθη 416 
ΘΟΒΟΙΙΘΩ. σὰ 57 δἰπθη ΟΥ̓ ἈΙΚΘΙβρυποῖι (στενὸς τῶν χρησμοττοιῶν) 
Δα υνδῃΡί, ὑνθ] θη 51 ΟΠ 61" ἀ6. ΠΙΟΠΐοΡ νὸν Αυροη Πιδί(ο: 

Βοιωτοὶ δ᾽ ἵπποιο ποτιστείχουσι Κολωνόν, 

ἔνϑα λίϑος τρικάρανος ἔχει καὶ χάλκεος οὐδός. 
ΒΌΡΒΟΙΙ 65. 1Π. 5) 
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Διο πὶ οἷπθ ΝΟΙΊΟΝ ἰῇ ἄθῃ ΟΠ] θη. Ζιὶ ΑΓΒ 465 
ὑχιὲρ τῶν τεττ. 1712, 1 (600 ΠΙπάον.) σἂηζ 485 Αἰιββθ θη 
ΘἸΠΟ ἄοῃίθη, Θἰνγα ΘΙ η6ι" ΑἰΓΠ18. ΘΗ ΘΠ ηΐοη γοΙΚββαρο: στρα- 
τευσάντων ποτὲ Θηβαίων χατὰ ᾿ϑηναίων ἐπιφαίνεται 
Οἰδίπους ᾿ϑηναίοις, κελεύων αὐτοὺς ἀντισπταρατάξασϑαι 
Θηβαίοις ϑαρρούντως" χαὶ συμβαλόντες ἐνίχησαν αὐτούς. 
γγ16 οἴϊιηα!β ἀϊθὸ ΕἸ ΒΟ θ᾽ πηρ ἀ6ν 1 Δη ἀθβθΓοθη. ἤδη ϑ᾽69 
Θηίβοπ οι θῖ, 6 465 ΤΠ] θθθ5. θ61 Μαγαίῃμοη, 6. Αἰακιά θη θ6ὶ 
ΒΑ ΙΔ Π}15, 46 ΠΙΟΒ τ Θ. 8η}] 566. ἈΘΡΊΠΠΠ5. τι. 8. νγ. [ἢ ΘΠ ΟΣ 
Ζ6 1 806 1: δὴ [6] 4]10 65 Βαρορηθη ἀδν αγδηΖηδο!  γ ἀοτί 
βίαϊσο! αη θη, ᾿ᾶδεί 510} Ιοἢ  ϑᾶρθη: τηὔρ! ἢ), 4855 416 νοῃ 
Τῆι. 2, 22 οὐννᾶμηί ἑσσστομαχία τις βραχεῖα ἐν Φρυγίοις 
6 δί βόα ἀπα {Π6558]15 06 Ποὶίο σασθηῃ ἀϊ6 ΒύοίοΥ ἄθη 
Δη]455 φοροθθη ἢδί, ΟὔυνῸ}}} Θοἤοη ἰδηρα γουΠο} οἰησοίγο θη 
81, 4455 Αἴπθη τη ΤΏΘΡΘη 510} θοκρίθσθη ψοράθ, ἢθριοα. 
ὅ, 77. Μὰρ νον οἷη Τυθῆδη δἂῃὶ χαλκοῦς ὁδός νογσο [Δ] 16 ἢ 
561ὴ ΨΆΠη 685 ΜΠ}, [ἅν ΒΟΡΠ ΟΠ 65᾽ Πιομίπθηρ ὈΠᾺ46ΐθ6 65. ἀϊΐθ 
ΔΌΒΡ ἤθη ἀ6 νη ]αρθ, γᾶν 65 δὴ 510}: Δι} πηροάθαίθηά. 
ΚΚοῖη δίῃθη 5 ΟΠ} ΖιβοΠ δι Ὑ]Ρὰ 50. Ρ]ΠΡ σθύθβθῃ 861η, 
ἀδβ5 Ροοίίϊβοῃθ (ἀο]ὰ 510}} διιΐ ἀθὺ 5.(61|186 ἴῃ σϑῆρθᾶγο 50Π6146- 
τη ηΖ6 τηΖιιϑθίζοη πηὰ 416 πη ἀουν 6] ἢ ἀθν Ῥοθϑῖθ ἀμιΓῸ} 
πηἀθυίαμῃρ ἴῃ ἀϊ6 ηὐοῃίονπο Ῥγοβθὰ 465 [66 η5 510} Ζὰ γϑῖ- 
ἀονθ θη. : 
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Δ ΜΟΥΣ ἐμ] ΚΟΙ ΔΝ ,. 



174 ΤΟΥ ΦΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΟἸΛΙΠΟΥῪΣ. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
ἘΕΝΟΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΑἸΤΊΚΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
ΚΡΕΩΝ. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 
ΑΤΓΓΈΛΟΣ. 



ΟΙΔΖΙΠΟΎΣ ἘΠῚ ΚΟΜῶΩνΝῶι. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
Τ. 3 - , 2 ,ὔ , 

[ ἔχγνον τυφλοῦ γέροντος, -ΑἸντιγόνη, τινας 
χώρους ἀφίγμεϑ'᾽, ἢ τίνων ἀνδρῶν πόλιν; 

ν , Ν , ᾿] , Ρ] ς ’, 

τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν κχαϑ ἡμέραν 
τὴν νῦν σττανιστοῖς δέξεται δωρήμασιν, 
σμιχρὸν μὲν ξξαιτοῦντα, τοῦ σμιχροῦ δ᾽ 
μδῖον φέροντα, χαὶ τόδ᾽ ἐξαρχοῦν ἐμοί; 
στέργειν γὰρ αἱ πάϑαι με χὠ χρόνος ξυνὼν 
μαχρὸς διδάσχει, καὶ τὸ γενναῖον τρίτον. 

2. χώρους, 6}. 10. 24. 20. -- 
τίνων ανδροῶν πόλιεν, πδ80] 
ἄθιη Ἠοιηου ϊδοιθη Θά. θ, 119 τέων 
αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω; 

9. 16 δι} αιβοῃ Νϑηηιηρ 465 
Ναμιθη5 ἀδαϊοὶ ἢ16  ἀϊθ ὅομθι ἀθν 
Μϑηβοιθη νῸν ἄδηι ἢΠΠππ  ]) 6] αά θη θη 
{|| 6 51} 6 161 ἃη, ν8]. 220 ΠῚ 620. 
Ζιι ΑΙ. 98. 0. Β. 8. 

4. σπανιστός, 50 ἅγ]116}} Ζα- 
ΒΘ 6556Πη. 

ὅ. τοῦ σμιχροῦ, ὃ ἐξαιτεῖ. ὙΕ]. 
271. 

0. ϑργθοιθὴ ῬΟΥΒΟΠΘΝ. ΨῸΠ 510}} 
45 νοῦ θυ θη, 50 Κοηνὶ ἄσοοι ἀϊθ 
Βράθ ἴῃ θυ Ζὶι ἀθι" ηδιί}1- 

; ὁΠ6 δι βίθῃ Ρορβοη ΖΡ οΚ, ἀκ] 16." 
ἐμοί, ΒΙοΒ αὐτῷ. Αβραιιθιιηθη Ι. 
10, 88 γνώσεαι, ̓ ἡγαμέμνονα, τὸν 
Ζεὺς ἐνέηχε πόνοισιν, εἰς δ᾽ χέ 
μοι φίλα γούνατ᾽ ὁρώρῃ. ΔΙ. 
04. 21, 424. Αδμη] οι ἢ ΒυιΊοΐα 

Το. 1, 128, ὅ Παυσανίας τούςϑε 
τέ σοι χαρίζεσϑαι βουλόμενος ἀ- 
ποπέμπει καὶ γνώμην ποιοῦ- 
μαι. ΝΕ]. 284 ἢ. ἀπά σὰ 1929. 

1. αἰ πάϑαι, νἱἷ Βοζιρ δῖ 
ἄθῃ αἰτθπ ὄρυιιο, πάϑος μάϑος οὐ. 
παϑήματα μαϑήματα. - ὃ χρό- 
γος Ξ μακρός, 416 1 56- 

56 }Π00Ὸὸ οι ϑΖθῖῦ, ἀ16]8η Ρ᾽ 6, 
γ8}. 112, ἀὰ5 (ἀθηϊρβαμκοὶν 16}}.- 
ΓΟ πάρ ΑἸλοΡ. Πὸν χρόνος ν»ὶρὰ 415 
ΒΘΡΊΟΙΟΡ 465. Μθηβοθθη ΒΘάδΔΟΒΙ, 
ψ Ὁ. Β. 612 τὸν παρ᾽ αὐτῷ 
βίοτον. ΑΘ]"η]16}} 90 ὅτῳ γάμοι 
ξυνόντες εὑρέϑησαν ἀνόσιοι, 1194. 
1240. Αἱ. 391 τοῖς πάλαι νοσήμασι 
ξυνοῦσι λυπεῖσϑαι ἀπὰ 5οηϑδὶ οἵ. 

8. τὸ γενναῖον, ἄθν Ποῖ πο Ρ- 
Ζίδ6 διῆη, Αδὺ' 510} οἰπ Μυγθη 
ἴῃ ἀἄἃ5 νου ϑ 4 Π]} ὁ 6 ἔὰριε ἀπά οὐ 
χορείᾳ πολεμεῖ 191, νῦῖο ἀ6" 80- 
Ῥ]ΟΚΙ  ίβοιο Θοάϊραδ. 65. νου Αηἴδη; 
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ἀλλ᾽, ὦ τέχνον, ϑάχησιν εἴ τινα βλέπεις 
2 9 - 10ἢ πρὸς βεβήλοις ἢ πρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν, 

- ’ γ ’ ς ’ 

στῆσὸν με χαξίδρυσον, ὡς σπυυϑώμεϑα, 
ὅσιου σπτοτ᾽ ἐσμέν. μανϑάνειν γὰρ ἥχομεν 
-ὔ 2 - λ - 

ξένοι πρὸς ἀστῶν, ἂν δ᾽ ἀχούσωμεν τελεῖν. 

ΑΝΊΤΊΓΟΝΗ. 
’ ς 2 γ ; ’ ’ [4 σατερ ταλαίπωρ Οἰδίπους, ττύργοι μέν, οἵ 

15 πόλιν στέγουσιν, ὡς ἀπ᾿ ὀμμάτων, πρόσω" 

ἅη ἀππι. θοῦ τρίτον, ἃπ556}- 
ἀπ, ννοάπιο] ἀὰθ. γενναῖον ἃ}5 
ΜΊΟΠΠ6 65 Μοιμθπῦ ΠΡ νου γθίθη 50]], 
ΜΟΙ. 991. Ζὰ Αἰ- 1174. Ὁ: 581. 

9. ΠΊ᾽:.᾽ Βύομονυ ϑάκοιόσιν, ἃ. 
". ἐξίδρυσόν με ϑάχοις, εἴ τινα 
ϑᾶκον βλέπεις, οἷπὸ βο νυν Ρ ΓΔ ΠΡ 
ΘΙΡαΟαι", [πη χὺν 61 [61Π|ὰ {Ὁ ΡΊ ΟΕ; ἜΣ 
δ" ϑάκησιν (ϑάκημα). νν ἴδ ΡΗΐ. 
18 ἐνθάχησις. 

10. βεβήλοις, βασίμοις τό- 
ποῖς, ν5]. 1617 Ὁ Ιῃ ἀδν ΟἸΘΙορ}- 
ἘΡΚΟΙΡ ἀ65 διίΖοϑ, νγῸ 61" Δι10}} 56],᾿ 
Πρ α16 Ποίϊπυπηρ ἀ65 Θοάϊρα5. δῖ 
ἀϊ6 δπάϊοιο γ ΓᾺΠΠπ|πρΡ ἄθν πδοῖὶι 
81 [᾿- νου οίβϑοπθη ἕδρα σεμνῶν 
ϑεῶν. 

11. στῆσόν με, ἄδπη Ο64. ἰδὲ 
15. ΠΙΘΡΘΙ πη. ἈΠΕ ΡΌΠ65 Ἠδηά Π00]} 
ψΟΡΡΘΒΟΙΙ[6η, -- διαὶ πυϑώ- 
μεϑα ἀϊὸ Βύοϊον πυϑοίμεϑια. 
ΑἸ]Θῖπ ἀθι 56 }}1 νϑυβομίθάθη σοάθι- 
ἰοῖθ Θρίαιϊν ᾿ᾶδϑδι. Κοίημθ οι θα ϊ- 
ϑοπᾶθ Εν κΙ γα πρ᾽ χὰ, δῦ ν ΘΠ} 6}}}" 
αἰ. ΟΡ ΘΙ ΓΟ 16" ἀηΖιβοιθη, ἤθη 
416 βρᾶϊθ [ᾧ ἄθη γἹορὸπ. (ο- 
Ῥγρᾶποι. ἀδι ΜΙ οάΪ ἃ} δοϑίθμ δ ανὰ- 
οἂν νϑρδηϊαδδὺ ᾿ναὶ. 

12. μανϑάνειν γὰρ ἥκο- 
μεν ἴἴ., δ'π ἃ 1} ἀο οἷν (ἄσχοὶι 
416 γουραπηιηρ ἅτ5. ἀθν ΠοΙμα Π) 
ἴῃ ἀϊο ἃρο νοι βου, ἀδραιΐ 
Δηροννθθθὴ. (σα ΡΠ]. 800), νοι 
ἀἄθπ ΕἸ οι ποῦ Καπάρθ οἱ η- 
Ζα 16} 6 πὶ ππα πᾶοῦ ἴΠγ πὶ ΟΡ 
Ζὰ μι, νρ]. 405. Οράϊριιβ; ἀϊδ 
νοΡ οίββδοηθ Πιμοβιᾶι!ιο ϑαομοπηά, 
νὔπβοιῦ νοὴ ἄρῃ ᾿ιμαῃάοβοίηννοι- 
ΠΟΙ δὶ ΟΡ Γᾶροη, ἃπ ν ]Ι μοι Ονῖο 

ΑἸΚα5. δ ΔηροΙδηρὶ 561. ἔν Ρὸ- 
βυϊηάοθι βοῖπθ ἀα πη σιθθπο. Απ|- 
[ογἀθριιηρ ἂἃπ ΑημροηΘ. ἀπο} ἤθη 
ἘΠ] 6 ἢ ΘΡΤΓιΟἶν, ἴπὶ ΠΡΘιηάθ [ἃ η46 
τη 556. πᾶπ 510} ἰγοιάθμι ΒΥ ΟΠ 6 
πη ἄθη διιίΐθη ἄθι Βοννο ποι" "6- 
(ἀθηῖθη., νοΡ Αππροιο 17] Ζι- 
γον οἰδι απὰ ΟΡ Δπ0}} ἀ6} ΟΠ οι" 
184 {{..ύ. ΤΊ Θ56 5 927 Γ᾿ ΘΡΊ πη ΘΓ. [π 
ἀθν ΚυκΠβοι θη 116} 15 ΡΠ αἴθ Απι- 
ΡΒ ΓΔ 05 ἄθη ΑΔΙΡ} ΠΟ ΟἸΙο85: Πουλύπο- 
δός μοι, τέχνον, ἔχων νόον, Αμφί- 
λοχ᾽ ἥρως, Τοῖσιν ἐφαρμόζευ, τῶν 
χεν χατὰ δῆμον ἔχηαιυ. ὀρ! οἰννον!- 
Ἰοὸν χώρᾳ, χώρας τρόποις ἕπε- 
σϑαι. --- δον" Ζιιδαὶζ ξένοι ἰδὲ ἢπὉ 
ἅἃπ5 ΤΠ ΘΟ 56 θαι αἀναπάθ ΘΙ ὔρὶ, 
γν9].. 148. 622. 

15. θ΄6. Θυο]]θη ὃ Ψ ἀχούσω- 
μεν, ΤΡΙΚΙΙπϊο5. χἂν (καὶ ἃ ἄν, ννὶδ 
Αὐίβυ, ΤΊιοϑηι. 90). ΒΟ55 0 Ε]Π5]6Υ. 

14. Απροπο ᾿θαπίννον οι "θά 
Ἐγάροη (1. Ὥ) ἴῃ ἀπ ΡΌ ΚΟΙο Οτά- 
Ππηρ. --- οἵ ἃἂῃϊ Εηάθ, νῃ}. 0. Β. 
208. ΕἸ]. 879. Τῆδοῇ. 819. 

15. 16 Τηΐνιηθ, ν Θ] οἶ 6 416 
διίαάι ρορθὸῦθ. [Θ᾿ 4] 106 ΑΠΡΡ 6 
ἩΓΕ Ρε έψοι ΘΟ Θη Υ Ὸ}} νοΡη 6 }}1}-- 

11οὐ ἀ αἴθ νυοῖν 51 το ΑΚΡο- 
Ῥ0|15. Μιι στέγουσιν, νοι" 
Ὀιπάον" ἀὰ5 Πἴορ σι βσοχζίοῦίθ στέ- 
φουσιν βθβθῖζι "δὶ, νβ]. Α650}. 
ϑορῖ. 198 πύργον στέγειν εὔχεσϑε: 
πολέμιον δόρυ. 119 στέγει πύρ- 
γος. ---Ῥ ὀ ἧς ἀπ᾿ ὀμμάτων, 50- 
ν 61] ἀον Διβροηβομοίη ἃ} - 
ποἢι θη Ιἅ88}, γΒ]. 10. Βυν. 
Μοεά. 210 οἶδα ἀπ᾽ ὀμμάτων, ἃὰ 
ΟΙΡ ΘΠ ΘΙ Απ5160}}}. 
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- » 5 ε ’ ς ’ 3 5 ,ὔ ’ 

χῶρος δ᾽ οὗ ἱρός, ὡς σάφ᾽ εἰχάσαι, βρύων 

δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου" πυχνόπτεροι δ᾽ 
εἴσω κατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ ἀηδόνες" 

τεῷ - ἊἍ -φς4}7᾿ γ ΒῚ 7 ,ὔ ὔ 

οὐ χῶλα χάμιψψον τοῦδ ἐπ’ ἀξέστου πέἕτρου. 
μαχρὰν γὰρ ὡς γέροντι προὐστάλης ὁδόν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. : 
χάϑιζέ νύν με, χαὶ φύλασσε τὸν τυφλόν. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

χρόνου μὲν οὕνεχ᾽ οὐ μαϑεῖν μὲ δεῖ τόδε. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἔχεις διδάξαι δή μ᾽, ὅποι χαϑέσταμεν; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τὰς γοῦν ᾿ϑήνας οἶδα, τὸν δὲ χῶρον οὔ. 

106. ὡς σάφ᾽ εἰκάσαι, [τον 
ὡς ἀπεικάσαι, νΕ]. 150. Τίάοι. 141. 
0. Β. 82. -- βρύων πιοῖδῃ μι! 
ἄδιῃι Π) αὔῖν, ΠΙΘῚ την ἄδην θη. πδοῖὶ 
Απα]ορῖθ (ὁ. οῦθα ἃμιιπάδηάϊ: 
Α656}ν. (Πο. 08 νόσου βρύειν. 

11. Απίίροπο [Ὁ]ρορὶ ἀϊθ Η61Π|ρ- 
Κοὶῦ ἀθὸῦ ἀθροπμά οἰημἃ] ἃϊ5 ἤδη 
ἄθπι ΑρΟ]]οπ, ἄθυ Αἰποπθ ἀπά ἄθηὶ 
ῬΊοπΎ 505 ποθ] Πρ οη Βάσπιθη, ΖιΡΊ οι 
ΔΡ6Ι ΜΟΙ] ἅτ5 ἤθη ἔπι ἀϊ6. οἰ ηΖθ]- 
πθη Οοἰποιΐθη. ἃροϑοπάογίθη τε- 
μένη; ΔηάρΓΟΡ 56 115. ἅτ ἄδην. ὅ6- 
58 ΠηΡ6 ΖΔ} ] ΘΙ ΟΠ ον ΝΑΘΠΕ ΡΆ]]Θη, νν 61- 
Οἷιθ ἀπροιροίθηθ 9116 ΟΥίο ἁπΐίβα- 
ΘΠ θη. 

18. εἴσω χατ᾽ αὐτόν, ἀνῖη- 
πθπ ἴῃ θη θ᾽ αι θίθη χῶρος 
ΗΪποὶπ (Θοῇορ θη), νν 61} 416 Νδοῖι- 
164} 16 οἰπβᾶπιθ ἀδθὔβοι ΠΙ6 6, 
γ8]. 612 ἢ. 

19. οὐ, ἴθι 4150 (νοζι τοῦ ὁ 
ἐπ᾽ ἀξ. πέτρου δροχορβοιίβοι μεἰ- 
βοίαρι ρα), ἀὰ ἀπ ποῖ 10. Διο]! 
οἴπθη 5112 πρὸς ἄλσεσιν ϑεῶν πἴοιι 
ψΘΙΒΟΠ 81, --- χῶλα χάμψαι. 
ἤθοίο)"»6 δοαδιι5 αγίι5 Οαια}}., νρ]. 
8ῦὅ. -- ἄξεστος, νγ8 1] παιΐᾶτ!!- 
Ο6ι" ΒΒ ]βδιιζ, βάϑρον ἀσχέπαρνον 
101, σὰ ἄρθι γαλχόπους ὁδός ὅ1 
ΒΟ! ΟΡ ηά. 

20. ὡς γέροντι, ν8]. 76. ΑἹ. 
994 ὡς ἐμοί. 

21. φύλασσε (καϑίζουσα) οἱι- 
ΡἤΘμΙ Βομαϊδαιηκοὶνλ οί ΝΙΘάον- 
50 .ΖΘΗ. 

22. Απιροπθ, ὑν 6 Ιο 6. Δπ 0} βοπϑὲ 
πο π {ἰοἴρη ΟΖ πὰ ἢ ἀπά 
ἀ65 γαΐθιβ "ΟΡ 5. [2005 ΔΙΒΒΡ ΟΠ, 
ν 8}, 918. 1105 Ὁ πο Ζι ἀπ 1" 
ἄθι 516 ἄθη δ΄ αἴθρι' βϑίχί, αι. ἄπδϑουι 
'π ΔιρΘη}} ΚΠ 6 ΜΙΒΒΡΘΙ 6. 
ἀθον ἴῃ ΘΙ ΘΡΒΘΙρο95. (ΘΒ 0 ΚΕ, 
Δ Ρ6ν οἢπο ΒΙ Ρκο οὶ φόροη ἄθη Κἃ- 
ἰθ", αἴθ [προ ἀθνὺ Ζθιν πὰ}}6 516 
σΘηιρ ΡΟ ]Θ νῖ, 16 516 χἱΐ ἄθμι 
ΒΙΪηἀθη ὑππρο θη. τ ἴ1556, [115 
516. 65. πίοι! οἰννα {ΠΡΟ β6 15. Π 40) 6 
ΓΘ ]6η 1α556η. ἨϊοΡ προ υυνρὰ ἀθηὶ 
Ζαϑοπ απο. ΖῈΡΊΘΙΟΙ θΘι ΚΠΟΙ ρ6- 
᾿πδ 01, ἀ855 ΖνΊβοιοη 64. ΤΎ. 
πη ([0]. οἷπθ ἴπρο Ζν 150] 6 ηΖο 
4ι ἀθηκοη ἰϑί. 

28. Θεά. ἄδθηκι, Απιροπθ {ππ6 
510}. πὰ ἴῃ ἄν Νᾶϊθ τἀπὶ, ο}} 516 
ψ δῖοι! οἷπ ΜΡ Καθ θα ἀθι ἀ6- 
Βοηά οὐβρᾷμο οάθὺ' νοὴ ᾿γβοπΠα ν 6 ΠῚ, 
ἀἄὰ 46 ἀδροπά θϑννομην, Αἰδκαηί 
ΘΑ 116. -- ὅποι καϑέσταμεν. 
ΟΝ ἀπροϊδηρὶ ΨΜΜΙΗ6ΙΡ Βαβι 
σοιμδολ, γν8]. 389. 

20 



40 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. . 

5 γᾶς γάρ τις ηὐδὰ τοῦτό γ᾽ ἡμῖν ἐμττόρων. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ ὅςτις ὃ τόπος ἡ μάϑω μολοῦσά ποι; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ναί, τέχνον, εἴτιερ ἐστί γ᾽ ἐξοιχήσιμος. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
2 2 ΔΝ Ν 2 , Β. Ν - 

ἀλλ᾽ ἔστι μὴν οἰκητός. οἴομαι δὲ δεῖν 
23...) Εν Ν 2) “ - ς ὦ 

οὐδέν" πέλας γὰρ ἀνδρα τόνδε νῷν ορῶ. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 
ΕῚ - , 5 5 , 

80ὴ δεῦρο στροςστείχοντα χκαξορμωμεένγον; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

χαὶ δὴ μὲν οὖν παρόντα" χὠ τι σοι λέγειν 
2, Ἢ ᾽ Ὁ" ᾿ 

δυχαιρῶν ἔστιν, ἕννεφ,, ὡς ἀνὴρ ὅδε. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

εὖ ξεῖν᾽, ἀκούων τῆςδε τῆς ὑπέρ τ᾽ ἐμοῦ 
αὑτῆς ϑ᾽ ὁρώσης, οὕνεχ᾽ ἡμῖν αἴσιος 

85 σχοπτὸς τεροςήχεις ὧν ἀδηλοῦμεν φράσαι, --- 

2ὅ. τοῦτό γε, ἀδ85 ΑΙΠοη ἴῃ 
4" Νᾷάβμο 561. 

28. Δπιρομθ 50} 16 550 ἃπ5 ΥΥ ο}ι- 
πηρὸν ππᾷ Απίᾶροη. 1.6 Οἰτον 
νυν ἀν Κορ Βρᾶρο ἀθ5 Οδά., 
0} ἀϊὸ ἀδροηά βδννοθιηΐ 8561, βου ἢ: 
ἀαναι, 4855. Γ᾽ χέρθδη τοῖς ὅδεχο- 
μένοις θυΪηρ θη. 5016, 92. 

28. δεῖν οὐδέν, πδμ!]. μολεῖν 
ἐμέ ποι. 

80. χἀξορμώμενον, δὰ 50}! 
διυῖ ἃη5 ]Ἰοϑδίθιαθν πα, 56 Ζὶ 
Οοἀ. ἸοΡμ δ" πἴηχα, ἀὰ 61" ας ν- 
50 θη. 65 Εγθηάθη Και 61"- 
νναῦίθη Κδηη. 

91. θὸὼν Εγοιμάθ, ἤδὸῖ 70 οἴη 
Κο]οηΐαι, ἱπ ἀθν ἀρου] θῇ ονίθη ΡοΡ- 
50 ΘΗ ΘΖΘΙ Ομ πὰρ δέψος βϑηδηηΐ, 
᾿ηϑοΐονη Οοά. ἴῃ 38 50 δηγρραορῖί, 
ΟΠ πα58Ρ δυΐ Ορά. σι, ἀπ 1 π 
γοη (ὁΓ βοννθιμίθη διᾶνιθ ἴῃ [ροιῃ- 

ἢθὴὶ ΕΓ 50] πρϑὺ σὰ ΘΗ [8}- 
ὨΘη. 

8358. σχοπός, ΜΒ ον 465 6. 
πη ἀθν Αηΐϊ. Ζιθυϑὺ ΔΗ ΟΠ Ρ6- 
γον άθη δῖ, νϑ]. 112. 289. --- διαιῖ 
ὧν ἁ ὃ. ἀϊα Ἠάβομνν. ποδὶ τῶν 
ἃ δηλοῦμεν. ΔΑ]]οΐα ἴῃ ὨΙΑ]ορο 
Θηὐ πᾶ! 510}. ἀ1ὸ Τρδρῦάιο ἀν ὁθη- 
5ΟΠΔΠΠ5ΟΙΙ. δη]δαςοπάθη ΕΌΡΙμΘὴ 465 
Ῥροη. 6 ]αι., ἅιι5561" ἢ ἄδη ἢΠὶὰ- 
[5 Ζζὶ τῃηοϊάθη. Πίο γὔμνι τῶν 
ψνοη ΑΡΒΟΠ ΘΙ ΟΡ. ΠΟΙ, ν ]οΠ6. ἤΔῸ} 
ὙοΡϑοΒΡ  θαηρ ἄἀθβ νοὴ 5001. πο ἢ 
δοκαηηΐθη ἀδηλοῦμεν (ἀγνοοῦμεν) 
ἴῃ ἃ δηλ. ποιμνν παρ πο} ὧν νϑ- 
ἀπάρθυη τ ϑϑίθη. -- Οθάϊραβ, ἀδν 
ἀϊα 52 ἂἃη ἄθη ΕἼ θη βου] οἢ θίθ 
Εγαρο ἰὴ ϑδίηπο πᾶὶ, νυῖρά αὐ] 
416 Αὐῇονάθγαμρ, ἄθη 5112 σὰ νϑ}- 
Ἰα556π, ἀ16561}}6 ΔιΒΖαβρΡΘο θα ΠΪ6Ι" 

Ρο πἀθΡι. 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΏΩΝΘΩΙι. 41 

ΞΈΝΟΣ. 
Ν - ΝΥ , 23. « - 2 - 2. οἱ 

γρῖν νῦν τὰ πλείον ἱστορεῖν, ἐκ τῆςδ ἕδρας 

ξξελϑ᾽" ἔχεις γὰρ χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τίς δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ χῶρος; τοῦ ϑεῶν νομίζεται; 

ΞΕΝΟΣ. 
γ, 2. 42 2 , « Ν ᾿ὕ 
ἄϑιχτος οὐδ᾽ οἰχητόὸς. αἵ γὰρ ἕμφοβοι 
9. ’ 3. 9. ΓΙ Ν Ἕ ’ὔ ’ὔ 

δα σφ᾽ ἔχουσι, [Ὡς τε καὶ ὥχοτου κοραι. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
; Ν Ν 2, 3: ὯΝ 2 Ἃ 

τίνων τὸ σεμνὸν Ὁνομ ἂν εὐξαίμην χλήων; 

ΞΈΝΟΣ. - 

τὰς πάνϑ᾽ ὁρώσας Εὐμενίδας ὅ γ᾽ ἐνθάδ᾽ 
εἴσχτοι λεώς νιν ἄλλα δ᾽ ἀλλαχοῦ καλά. 

81.οὐχ ἁγνὸν πατεῖν, ηιθηι 
οαἰοανῦο ροαίϑι5 ἀνέ ζο 651. 

98. Αηἱ. 758 οὐ τοῦ χρατοῦντος 
ἡ πόλις πρμέξενάυ: 

99. ΡΒ]. 2 ἀχτὴ Δήμνου βροο- 
τοῖς ἄστειπτος οὐδ᾽ οἰχου- 
μένη. Δηϊρβοπο [ὉἸδ ον 45 ἀε- 
ΘΘΉ 611 ἃ05 θη δ δέδια [Ππηρ6- 
θυηρθη ἀ65 Ηδ]η5. 

40.. ΠῖΊο56 (ἀδηθα]ορὶθ ἰδὲ ἄθιη 
ΘΟΡΙΟΚΙ65, 461 ΟΠ] ὄΡῚ ΠΟ 6. ΘΔΡῸ 
[01516, οἰ η Π11}110}}, ν᾽ 655}}4}} Οϑὰ. 
ΠΟΘΙ 415 ἤρθη 155. 16 ΕἸ]. 112 
ΔΙΠΡ οι οῖη σεμναὶ ϑεῶν παῖδες 56- 
πϑηηΐθη (ἀδιυυππθη δηΐβίθ θη. πΔ0]} 
Ἠδβιοάοβ ΤΠ θορ. 1710. δι1ι5 ἀθη ΒΙ]α[5- 
ἰγορίθθ ἀθ5. νὴ ΚΙΡΌΠΟΒ. ΘΗ] ΔΠηΠ- 
θη ἴὔρᾶποϑ, ἃ. ἢ. βίϑι οι ἄθῃ ἃϊ6- 
δίθῃ ΒΎον ] ἀθ5. ΒΟ η05 βθρθη ἤθη 
ψαῦον [οἱρίθη 416 δοΙΘρ  ἰβίθν νϑὺ- 
ΒΌΒΒοηθη ΒΙ]αΐθ5. 1π ἀπάρρθη ΤΊ]6ο- 
ΘΟΠΙΘΘὴ ΠΟΙβθθη 5816 ΤΌΠΟ 465 
ΚΥομο5 ὑπ ἀθι" Ἐπ ΠΟΘ. ΟὐθΡ 
ΕἰαποΙηϊᾶ, ἀθ5. Δ ΠΟΥ 5 ἀπὰ ἄογ 6, 
θ6Ὶ ΑΘϑοιγ]ο5 5᾽η4 516. ἄπ ]10}} νν]6 
ον απὰ 100 (μι ΒοΖαρ αὐ Ο6ἀ]- 
Ρυ5᾽ χατάβασις Α41ἴ8ου) Κιπάον δ 
Νδοιῖ, πη. 394. 

41. βμαγηηγαηι δαροίο απαϊ ίο 
ποηνΐηθ, ἱπυοθαθο ({|0) 3 ΥβΙ. 44. 
84. -- - Ο. Ἀ..117 ὅτου τιῷ ἐχμα- 
ϑὼν ἐχρήσατ᾽ ἂν. 
42 ἴ. Νδο!ι Ῥᾷδιι5. 2, 11, 4 1] 556 ὴ 

ἀϊοὸ θη. Θἰρθη ον ἴῃ ϑΙΚγοη 
Ηὐμενίδες, ννᾶβνρθηα ἀθν δἰ |56}16 
Νάαιμθ Σεμναΐί νγᾶν, Α656}). Εἰπμι. 
9908, μοὶ ἄθιιῃ 4ϊ6 γευβοβθδι Εν1- 
πγθη εὔφρονες γῇ Αττικῇ καὶ πο- 
λίταις ννοράθη, 990. 1028. 80 
κηῦρ ἀϊὸ Ἰμοροηάθ ἀ16 {Ππππ δηλ; 
ἃπ 616 νον ἄθι δἰ Π θη βομ θη ΑΤΡΘο- 
Ῥᾶβο8. ΘΡὉ]ρι6 ΟΘΒΡ ΘΟΠαπρ 468 
Ογοϑίθϑ απὰ ἀϊ6 Αὐΐπαμπθ ἀδν αδι- 
{πη6π ἴῃ. ΑἸ ΘΠ, ἡν 6] 0 }}6. αν Θἴποιι 
δον 556. ΠΡ ΘΙ ΒΙΏ 118 ὐμενίδες 
βοπδηηΐ νυ άθη. -- ὅ γ᾽ ἐνϑ ἀδ' 
ἂν εἴποι λεώς νιν, Μθῆη Θ᾽ 
ἀβρογιαυρι ἀθπ Νᾶιηθη ἃἀον Οὐδιμίη- 
ποι, ἃς ἕἔερεμον λέγειν 129, διι8- 
ΖΌΒΡΡΘΟΙΟΝ γϑΡΔη]αϑδ᾽ 8561Π 5016. 
1)45. ΠΔΠ 50} 1116} ὅ γ᾽ ἐνθάδ᾽ 
ὧν Κᾶπη οβδη 465 [6] πάθη ἂν 
π1Ὸ} θΘϑίθιθη: ἅπο τυῦράθ ἀἃ8 
Ῥαγυοῖρῖαπὶ ἀ6 ὙοΓΒΓΘ]]απρ᾽ Θ᾽ η6 5 
Θθθη πὶ) 161" γουυν θη ἄθη, πϊολῖ 
ἀηβἄϑϑίρθη λεώς ΘΡΡΌ θη. 

2 2 ἊΨ ’ . 

48. ἄλλα δ᾽ ἃ. καλὰ, οἷμπθ 



ΝΠ ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

" ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ:. 
ἀλλ᾽ ἵλεῳ μὲν τὸν ἱχέτην δεξαίατο" 

ΔῈ ς 2 [ἡ ΒῚ -“ω 2 ὌΧ γ ’ὔὕ 2 57) 

ἀδ ὡς οὐχ ἕδρας ἔχ τῆς ἂν ξξέλϑοιμ᾽ ἔτι. 

ΞΕΝΟΣ. 

τί δ᾽ ἔστι τοῦτο; 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ξυμφορᾶς ξύνϑημ᾽ ἐμῆς. 

ΞΕΝΟΣ. 
2 Ρ) 2 ᾿] ] , 5 - , ,ὔ 

αλλ οὐδ᾽ ἕμοι τοι τοὐξανισταναι πόλεως 

δίχ᾽ ἐστὶ ϑάρσος, πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξω τί δρῶ. 

ΒΡ. Ϊ ΟΠ νν ὄρ ΠΟ Ἀθάθηβανι, ΡΙπά αν". 
Εν. 294 ἄλλο δ᾽ ἄλλοισιν νόμισμα. 
Αγὐίαρθᾶπος Ροὶ ΡΙαϊ. ΤΠ δπδι. 21 
ἄλλα ἄλλοις καλά. Οἱ ἀπ 516 πιὶΐ 
ἀδιηβοῦθοηα Νἅιπθη. ἀηΖαλαθη Ρρ6- 
νγομπὺ 15, 6155. ΙΘἢ πΙομ, ἀὰἃ δη- 
ἀοννν ἃν. ἀπάογου Βγάπο ΠΟΡΡΒΟΙΪ. 
Ῥθπὴ ἀϊε Βαγίθη. ἰνἰοβδὸπ 18 Ἔρι- 
νύες. Κῆρες, Ποιναί, Σεμναΐί, 
᾿Ιραί. 

44. Οοἀ4., ἀθν ἀϊὸ ΕΥ Πα ηρ; 561- 
Ὧ65 (δι θυ ΒΡΙ ΟΠ 65. πα] θη. 516}, 
νυν πη 5 ον τὴῖϊῦ ΠΡ! ρου, ἀἴ6 Επ- 
τηθηϊάθη πδομίθη ἢ ἀδηπ ἃ150 
ἴσο Νάμμθ. Θμἰβργθομοηά (εὐμε- 
νῶς 480) Ρ6ὶ 5101 ἃ πΘ θη. [6 006} 
416 Βοζίθπρ ἃυΐ ἄθη δίπη αθι" 
ΕΠΡοππᾶπηθη σὰ 0. Ἦ. Τύ. 

45. Ῥ΄ῖ6 1μοϑανν ἀθν Ηδπάβοιν"". 
ὥστε ννὔῦνάαεο ἄδη ΕἸ 5 ἢ] 55, πίομὶ 
2 ϑγϑίο θη, νὴ (οι ρηδάϊροι Ααϊ- 
πᾶθπθ ἄἀοὸΡ υπιποπι ἄάθη ἃ] δ πηρ θη 
Ἰαϑβθη, Θρά. θοὸν ὕδαΐ αι 16 γογ- 
ἢοΙβδιηρ ἈΡΟΠ9η8. ΙΔ} ἰδὲ τη] 
ἄθιη ὅ861)0]1. ὥς Ζι 165θη. ἄΖιβαι- 
το πῃ δπηρ: 6 Ρ Αὐπἰπαίιθ Β6ὶ ἢ π θη 
θη [0 510Π6Ρ: τηδοϊθα 516 ἄθπη 
ποῖ σθαι ἢ ἀ 110 ἢ Δ [Π 6 πη θὴ. --- 
16 Θυθ!]οπ ἕδρας γῆς τῆςδ᾽, αἱ- 
Ρᾶβδθηᾶ, ἀὰ 65. 5101}. πῖοῃ! πῃ οἰπθῃ 
δι.Ζ ἴπὶ [ηπθ ἀβονιδαρὶ πᾶ πάν. 
[)ὰ5. η80}} 84 [΄ ἰΡτῚρ δοάπάουιο ἕ- 
ὅδρας ἐκ τῆς δ᾽ ννοῖδι ἀπῇ 86 Ζι- 
ῬοΚ. 

406. ξυμφορᾶς ξυνϑημ’ ἐ- 
μῆς, ἀϊαὸ νοῦ ἄθη ἀδιΐοῦπ 
θοδιϊπηια Εὔριηρ πη 6] 65 
ΘΟ ΘΟ 1 Κ5, νϑ]. 84 ἢ. 

41 ἴ. ὴ)ὰ ἀπ νοῦ φρο] μον Β6- 
5. ΠῚ ΠΡ ΒΡΓΙΟΙ5ι, 850. τνᾶρο ἔνοὶ- 
ΠΟΙ ἀπὸ. ἴ6ἢ πἰομί, ἀϊοὶ Ζιι ν6}- 
άθοπ. Ὑ 61]. ΤΊ. 294. --- ἐστὶ ϑάρ- 
σος τοῦὐξ. (σε). ΘΟΠΒΙΡΌΙ Π80]}"} 
ἄδην ϑίππθρ νοὴ οὐ ϑαρρῶ, Ἰηθμη 
τοῦ ἕξ. πἴουν [ἅν τοῦ ἐξι, βϑοπάθιῃ 
(ον Τ)1Ο Δ ΟΡ ΒρΡΔΟ]6 ΔΗ ΘΙ ΘΒΒΘΠΘΙ" 
[ᾧν τὸ ἐξ. (Αἰ. 114) σὰ πϑῆπιθη 
δι. -- πρίν γ᾽ ἂν ἐνδείξω τί 
δρῶ, ὈΟνΟ 16 ἀ δὴ 8.4] 
ΖῈΣ ΑηΖοῖρο ὈΓΙΠπΡ6 (απ 8η- 
["ὰΡ6), νγἃ5 16} {πὴ 501]. 6» 
ΚοΙοπῖαι. βρρῖοιῦ πδοι ἀμ ΚΊο. ἀπά 
Βᾶϊυ ἰπίον ἐνδείξω οἰννὰβ ἵππῸ, 50 
4485 ἀΟΥ νοῦ τί δρῶ σι 5ιρρ]1 6 πη 46 
ἀοάδηκο 516} ἀδάθπροι ορρᾶηζι. [06- 
υυῖρθηβ ΠΙορὲῚ ἴῃ ἄθμι πρίν γ᾽ [ἢ 
ΘΡθη. 80 ϑνϑηὶρ ἄθν ἀοάδηκο, ἄδθη 
Οοάϊριιθ Μη οΡάΡοῖη. νου] ρθη. Ζιι 
Ὑ0]16η, ἃ|5 πνοὴ 1 ἄπ] 
ϑᾶροη; οΓδ Ψ}ΡΙΘΜ ΟΊ ἄρῃ Βὺτν- 
ΒΟὴ ἃ(θὴ ΕᾺ] νουίθρθη. β]. 
ἤομι. 11. 1, 29. χὰ Αἱ. 110 Ι΄. -- 
([μοῖολ ταῦρ!Πο} ἰπά4085, 4855 ϑόρ]ο- 
ΚΙο5 ἐνδείξῃ, πῖον ἃ πνν οἰβοῖ, 
56 νον, πνθίομοβ ἄαππ πᾶθουο Αἰι8- 
δμραηρ ἄο5 πόλεως δίχα 56ἷμ 
νὰ ρα 6.) 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

χιρός νυν ϑεῶν, ὦ ξεῖνε, μή μ᾽ ἀτιμάσης, 
τοιόνδ᾽ ἀλήτην, ὧν σὲ προοτρέπτω φράσαι. 

ι ΞΈΝΟΣ. 

σήμαινε, κοὐχ ἄτιμος ἔχ γ᾽ ἐμοῦ φανεῖ. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τίς δ᾽ ἔἐσϑ᾽ ὁ χῶρος δῆτ᾽, ἐν ᾧ βεβήχαμεν; 
ΞΈΝΟΣ. 

ε! 2 “ 2 ’ ’ 3) 5] ’ ’ 

ὁσ᾽ οἰδὰα χάγώ, πᾶνε ἕπιστήσει χλύων. 
χῶρος μὲν ἱρὸς ττιᾶς δδ᾽ ἔστ᾽ " ἔχει δέ νιν 

σεμνὸς Ποσειδῶν" ὃν δ᾽ ὃ πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Προμηϑεύς. ὃν δ᾽ ἐπιστείβεις τόπον, 

χϑονὸς καλεῖται τῆςδε χαλχόπους οδός, 
ΚΝ  Ὦ͵) “- «ς Ἁ , ’ 

ἑρεισμι .“ϑηνῶν" οἱ δὲ πλησίοι γύῦαι 

49. [πάθοι ἄοι" Κοϊοηΐαι ἄθη Θ6ά. 
Ζ. ν᾽] 556 ἢ. 510}} ἀη 50 10 Κι, πἰμημιὶ 
αἴθ 56 αἴθ 95. πίοι σι Επάθ ρ6- 
[ἋπΡι6 ἤθάθ ψ 6 αι, ἄα ἰἰπηὶ 
561 ἀἄανραπ ΠΙ6ρῚ, ἄρον. ἄδπ Οὐ απ 
ἀ16 ονουῦβίθ Βοιῦναθ ἀὸ5 [,ηάθ5 
πἄἤθΡοη. Αα 50 }}] 55 σὰ ΘΡμ] θη. 

ὅ0. ὧν πᾶπρε ἃ} νοὴ ἀτιμάσῃς, 
γ 61... 0.. Ἐ.- 789. 

51. ἔκ γ᾽ ἐμοῦ δοροπῦθον ἀδν 
οὔννὰ υπρηϑι ρθη Εἰ βο ο᾽ ἀππο ἀδν 
πόλις. 

2. Ὁ τ δηήκα, ἃΒο. 150 
ΠῸῚ, ΝΟ] Οροά. χὰ ἄον ἔρμο θα 
Βραρθὸ (38) ζχιυγάοκκοινι. ΑΘ650].. 
δορί. 818. αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα 
δύςποτμον γένος; 

89. κἀγώ, Ῥοβομοίάθη, νυνὶ ΡΠ]. 
192. Ο. ἢ. 1110: ἄδππ πιᾶηοὶ ἀπ- 
ἀθγον πὰρ νῸ}] Π16}}}" νυ ΐβϑοη, ἃ 
616 ἀθροπα ΠοΟΙ 6 1Π1ρ 50 ἀπά πιδη- 
ΟΠΟΡ ἱερὸς λόγος 510} ἀἂῃ ἄϊοδ6 σα- 
οὶ δηκηϊρι, νρ]. 1520 Ὧὰ 65 
ἄθμι ΠΟΙ 61" Πΐ6ι ΠῸΠ τ οἷπο ΚαΡ ΖΘ 
{6} Ρ ον ἀρ ον ἀ1ὸ {προ} ηρ ν ΟΠ 
ΚοΙοπο5. 2ῖι {ππ|π ἰδ, 850 ᾿ᾶϑϑι δ. 
ἄθη Κοϊοπίαίθη. 16πὸ ΒΌΡΠΙ6] ρ- 
Ῥραιομθη. τ ἀὰ5 [ἃ ἄθπ Ζα- 
ΒΟ αιι6 1" ΝΥ ΘΒ θη ΠΟ 56. δὰ ΡΟ θη. 

Ποη Ηδλΐη ἀθν πιο π θα ἀρουρο μι 
6' ψγνοβοη 42 [. 

δῦ. Κρ]. ἀϊθ ΕἸη]οαηρ. --- ὃν 
δέ τὸν ἔνεστιν, ἔχει ὅμοῦ, ἃπά 015 
415 Αἱ. 6715. 0. ἢ. 21. Ῥγνοιηθιπθαϑ, 
ϑόθη ἀ65 Ϊἀρεῖοϑ ππὰ ἀον ΚΙγμιθηθ, 
π80}} ΑΘΒΟΙΎ]05 ἀον ΤΊ]οιΐθ, ἄθιη 
οι ἀ65 Γδπομίθη Ε]Θπ θη β 415 δ γ ηι- 
"ῸΟ1] ἀθ5 ΒΘ ΘΒ. ΡΌ5611Π, ναλ 6. νὸπ 
ἄθη διμοπίβοιθη χεραμεῖς 415. 6}- 
δῖ Ρ. ΤΠ Ομ] ἀποι" πὰ ΘΟ ΒΡ πο." 
ψΘΡΘΙΡΙ, ππᾶ ἀἄὰ 6 «5 06 (6. 
λαμπαϑὴη δρομίαι δαϊῦ, νν ΘΙ 6 νὸπ 
βϑίπθιι ΑἸΔν ἴθ ἄον ΑΚαάθιηϊθ 5 
ἀαγοὶ ἀϊθ θο᾽άθη Κορ θῖκοβ. πδοΪὶ 
ον διαάν. δπροϑίθ! πναράθη, πιϊΐ 
οἷπον Εδοκοὶ ἴῃ ἄον Πδοϊίοη ἃ0ρ6- 
1ΠὰᾺοι: Επνρ. ΡΙιοθπ. 1128 δεξιᾷ 
λαμπάδα Τιτὰν Προμηϑεὺς φέρει. 

51. θοὸν ΕΒ Ισσυαηπα, ἂπ ἡ ΘΙ ΟΠ Θὴ 
᾿ᾶπ οἷποὰμ Εἰησαηρ σὰ Πδάθ5 
ἀδοιίο, ἰδὲ παν Θπθρπθη δία θη ν 6 }- 
566, ννῖθ Π]. 8, 16. ἃπὶ ΤΡΙΆΓΟΒ 
σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλκεος 
οὐδός. Ἠοπῖοά. ΤΠ οοΡ. 811 ἔνϑα δὲ 
αρμάρεαί τε πύλαι καὶ χάλχεος 

οὐδός, ᾿Αστεμφής, δίζῃσι διηνε- 
κέεσσιν ἀρηρώς, Αὐτοφυής. ΜΕΪ. 
απίθη 1582 ἢ ᾿ 

ὅ8. ἔρεισμα ᾿Αϑηνῶν, ΜΟῚ 

ο0 

5) 
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τόνδ᾽ ἱππότην Κολωνὸν εὔχονται σφίσιν 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ 

60 ἀρχηγὸν εἶναι, χαὶ φέρουσι τοὔνομα 

τὸ τοῦδε χοινὸν ττάντες ὠνομασμένοι. 
2 ΕῚ ΤΩΣ ΒῚ , 
ἔστιν, ὦ ξέν, οὐ λόγοις 

’ 9 2 ἣν - ’ , 

τιμώμεν᾽, ἀλλὰ τῇ ξυνουσίᾳ πλέον. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἢ γάρ τινὲς ναίουσι τούςδε τοὺς τόπους; 

ΞΕΝΟΣ. 
Ν ’ ων τ - 3 2 , 

65 χαὶ χάρτα, τοῦδε τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ἑπωνυμιοι. 

416 πὸραΠΠμθη 6116. ΑἸ θη5. π060} 
δ ἀἰοβοιι ΒΘΙΒοΡαηἀ6. βιθθὰ ρ6- 
ἄδοιὺ νυυγάθη : οἷμθ ννϑίλοσο Ααϑ- 
ἀοιπαηρ 465 χαλχοῦς ὁδός Ἰ»δεννεἶδὶ 
ΔΌΒΒΟΙ 1582 [0 Δ} ἀον ἢδθὶβθθθ- 
γΊομν ἄδθς ἰϑίγοβ 5080}. Ζι 1089, 
ἀον ἕ ἕως Κολωνοῦ παρὰ τὸν χαλ- 
Χο ῦ γν προςαγορευόμενον : ἀρ. 
πρὸς τὸν Κηφισσόν πεο]αηρὶ 
(016 πηϑίδρῃ ον 50 }}6 Αὐδακδαπρ ΙΝ 
Ἡ οἰ]ϑρἴαπά Αἰπθηβ ἰδ θα 
ἀαγση [ἀ]|50}}, νν6}} ἀἄαπη οἷπο ηᾶ- 
"οΡὸ ΕΠ πα οηρ᾽ νολ ΠΟ 6 Ρ 56 108. 
μᾶτι6. ΡοϊροΓαρυ ννογάθη μι 556η.) 

59. Μιῖι τόνδε νγοῖϑὶ ἀον Κο- 
Ἰοηϊδὶ --- ποθι βόνν οι] [ἀν ΟΘϑά. αἷς 
ἈΑπροπο -- δι οἷπὸ ϑιαίαθ 465 
ΘΡΔΙΜΪΠΘΡῸΘ. πη, νΡ]. 08. 718, ννο- 
ἔδνπ πἰοιὶ τόν ϑ᾽ - -χαὶ φέρουσι 
σὰ 50} 6 Ί}) 6. δῖ. Κοϊοποβ. οοἰιον: 
Ζὰ ἄθπ Βαηάονε ἥρωες ἐπώνυμοι 
ἀθν δἰίθη αὐ ϑοιμθη Πριηθη, ψν 6 Ζ. 
Β. Αρμἀπᾷ ἀδπ Αὐτό μ Ποη Ἴφιοόνος, 
Βαυιϊιδάλὶ ἀδη Βούτης ἃ]15 ἀρχηγός 
[οἰθνίθι. Α15 ΚΥΊΘρΘ 6] 4 Ποῖβϑὺ Θ᾽ 
ἱππότης, δα ρΡδομθηὰ ἄἀθιη Πο- 
σειδῶν ἵππιος γνοη Κο]οηο5. 

01. πάντες, οἱ δημόται, ννε]- 
ΟΠ6. πδο]ι ἄθι ἤργος Κολωνιᾶται 
Π 16 556}. τοὔνομα δο νῦν. 50 νν0}}} 
2ὰ φέρουσι ν»ῖο Ζὰ ὠνομασμένοι. 

02 [. δια τῇ ξυνουσίᾳ πλέον ἢ ῆ 
λόγοις οὔον οὐ λόγοις, ἀλλὰ τῇ 
ξυνουσίᾳ νγᾶ!! ἄθν. ΠΙΟμΓ6" οἷηθ 
Καμϑι!οθΡο, ἀἷθ πο 6. ΝοΡρομΡηρ᾽ 
Ὧ65 Ονίοϑ νοὴ ϑοίίθη ἄθὺ Εἰηνοὶι- 
ΠΟ Δι ΠΟ Κον 116 ΡΟΖοιομηθηάθ 
γγοηάμηρ: Βοπάονη ἀπο ἄϊ6 

ξυνουσία πὰ ἀδἂὰ5 ἄδ5ιο 
1} 6 ἢ Τ᾿. [Ιηάθ85 τηδοδὶ ἀ16 π80}}[Ὁ]- 
Βθη6ο Ελαρο 465 Θθά., ννϑ]οιο πο ἢ 
ἀθπ ρὸν μη] 1 6 ὴ Τ όχι ἰοῦ ρ56- 
ΠΡ ΠΟ νΡ} ΒΟ θη, Ρ]Δ.}}}10}}, 
ἀΔ55 Ζὶ 56 ΠΡ ἢ ἰδὲ τῇ ξυνουσίᾳ 
λεώ, νβῖ. 48 ὅ γ᾽ ἐνθάδε λεώς, 
Ζ.}}8} 416 ᾿βοβίθη Ομ] πλέω 
μάθη. -- ἢ λόγοι βοῆθη πἴομὶ 
}]055 1} ὅ΄ηη6. 461} ΠΘΡΟΊΒΟ θη Ζοι 
Δι νοΡθΡ οι 6 γοϊκϑϑᾶσθη, 580η- 
ἀθγη ἃπῸ0}} πϊ} ἈΠ οΚβίομν δυΓ 80- 
ΡῬΠΟΚΙῸ5. 56 108 δ ἀδ5 βοιννθίροη 
ἀδον ἅ!τοθη Ῥοθϑῖθ νὸπ ἀἴθβοηι ΟΥ6 
απ 5θίηθη ΘΙ Πρ ηοΡη. 8ρ0- 
δθὴ. πουὶ τῇ ξυγνουσίᾳ ἀἷΐδ δἰ1- 
μου ρΟ ΓΟ 6. ποθ Δομίαηρ (65 
δουβο θίθη Ουῖὸ5. 5θ θη 5. ἀθν μη 
ἴθ νΡ Κορ θη άθη (ξυνόντων αὐτῷ) 
ΕἸ ΝΟ ΠΘΙ" ΠΘΡΨΟΙ". 

θ4. Οοά. 5ἴθιιθυῖ πδὸ}} ἀ6} 50}}}}- 
ἀθριηρ ἀο1" ἀδροπά ἁυΐ 56ῖη Ζ16], 
ἄθι [ΔπἀΘ5οθο  αρῖθ δ5θῖη ἃδ- 
ΠΟΙ Ϊ55 ΔηΖανΡ ΡαΘη, ἡδῃο 108, 
ἰη θη ΘΓ Ζαπᾶοιϑιὶ ποοβηηᾶ]5. ΠΔῸ 
ἄθη) Βοννομηΐδοίη ἀὸ5. ΘΥο5. ἔραρὶ,. 
θθηη πδο ἢ} 39 [. ννᾶν 71ἃ 416 πϑο!βίθ 
πη ρ 6] ηρ; 16} Ῥϑννόδηι. 

66. καὶ κάρτα, ἃ β6ν 155, 
νγ]0 χαὶ λίην, καὶ μάλα, νβΒ]. 801. 
6" Κοϊοηϊαι νυν θάθν!ο]} ἀἃ5. 50 0η 
600 ἴ, ἀοϑαρίθ, φορᾶι Ορά. πίοι 
δοδοιτοι μαι. Ε' βομοῖηι 61 πάν - 
τες δα οἱ πλησίοι γύαιν Ἰ)λοζοβθη 
χὰ πάθη, ἀπά τ νοι ΕὙρΘ ἢ 
Ζὰ νΟΡΔη]556η, Ππᾶὶ ἀἄ61" ὨΙΟ ΟΡ 
ΒοΡδάθ 716 πθὴ (61 ΜιΙβϑαθαϊιηρ [Θ᾽ ον: 
διιδϑοϑοίζιθη Αὐιϑάρθοκ σοθΡ δ ΟἢΙ, --- 



ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
ἊΨ» 7) - ἊΝ 2 Ν -- ΄ , 

ἄρχει τις αὐτῶν, ἢ πὶ τῷ πλῆϑει λόγος; 

ΞΕΝΟΣ. 
8) - 3. τ» ’ "Ὁ 2) 
ἐχ τοῦ χατ ἄστυ βασιλέως ταδ᾽ ἄρχεται. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

οὗτος δὲ τίς λόγῳ τε καὶ σϑένει χρατεῖ; 
; ΞΈΝΟΣ. 

Θησεὺς καλεῖται, τοῦ πρὶν «Αἰγέως τόχος. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἀρ᾽ ἂν τις αὐτῷ πστομττὸς ἐξ ὑμῶν μόλοι; 
ΞΈΝΟΣ. 

3 Ν , ’, ἘΝ ᾽ -Ὃ 

ὡς τιρὸς τί λέξων ἢ) καταρτύσων μολεῖν; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὡς ἂν προςαρχῶν σμιχρά, χερδάνῃ μέγα. 
ΞΕΝΟΣ. 

χαὶ τίς πρὸς ἀνδρὸς μὴ βλέποντος ἄρκεσις; 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 
3 - ὅσ᾽ ἂν λέγωμεν, τιάνϑ' ὁρῶντα λέξομεν. 

ΠὲΡ ΗθΡῸβΒ Εροπγηιοβ νἱγὰ νον- 
ΠΘΙμηο ϑεός ροπᾶπηΐ, νἱθ Δῃί. 
828 ΝΙο"θ, 9713. ΟΥ δι γία, ΤΊ ΔΙ. 
Τ11 Ομείνοι ἀπά Βοὶ Ερο]15 “στρα- 
τευτ. ΒῪ. 8. ἀν᾽ ϑιίδμιη!θγο5. (6. 
ΑΚαάομιῖο ᾿χάδημος ϑεός. 

006θ. λόγος, ἀὰ5 οπιίβοποῖὶ- 
ἀοπάς δονι, ἀϊθ μδοιμβι ὅ6- 
να]. Εἴηθ, βίρθηρ δ'ΘΠΟΙΠ ΘΙ, τΠ- 

 ΒΙΒΙΟΙΊΒΟΠΘ ΕἸᾶρο, ἀὰ ἴῃ ἄδν Π6- 
ΤΌΙΒΟΒΘη Ζ 61} πἰρρθπα ἀθιποκγα βοιο 
γοΡίαβϑαπρ "θβίαπάᾷ, 

ΟΤ. ϑορίιοκιθ5 ἀδαίοὶ. ἃυῇ ἄθῃ 
ἀπγοὶι Τηθθθαθ. δ οἱρίθη συνοικχι- 
σμός ἀθν' αὐ βόμθη ΟΥ̓ 5] θη Ζιι 
οἴποιῃ (ἀοϑαμπη βίδαϊο, ΤΊο. 2, 1ὅ, 
61] ΟΡ Διϑα ΠΟ ΚΊΙΟἢ. σᾶηζ ΑἙΠΚα πὶ! 
ἄθι Ἀπί νοὰ Κο]οποβ ἴῃ νορρίη- 
ἄυπρ βοίζθη Ψ}]. --- τάδε, οἵδε 
οἱ τόποι. 

08. λόγῳ τε καὶ σϑένει, ἰα- 
506 νὴ ἀ6ν Κθπ]ρ᾽ ἀδν γί ἴμὶ δι 6 
ππὰ ΟΡΟΡ ΓΟ. τ Κυϊθρο νᾶ". 
ΑΘ μη] οἷ νορθαπάθη χερσὶ καὶ λόγῳ, 

καὶ βουλαῖς, ἔργοις καὶ βουλαῖς, 
γαῖ Ζὰ ὃς ἢν. 588: .}-1..258 οἵ 
περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὴ 
δ᾽ ἐστὲ μάχεσθαι. 

09. τοῦ πρὺὶν Αἰγέως, χνθ 
0. ἢ. 1 Κάδμος ὃ πάλαι, 5ιαῖι 
(65. Θρίβο!ιθη Θησεὺς Αἰγεΐδης. 

τ0. πομπός, πη ΠΟΡ Ζα [ΠΡ ὴ :; 
ἐξ ὑμῶν, νοῖι διιοῖ ΒοννΟ Π ΘΙ 
γοη ΚοΙοποβ. 

11. γοῦν. ὡς λέξων ἢ “καταρτύ- 
σων (αὐτὸν) μολεῖν πρὸς τί (τί- 
νος χάριν); ἀπὶ (π80}ι ἀθίποι" Α)- 
5108} 1 ἃπΖζιϑᾶροη Οοὐδν' 
(1 Εα116 ἀὰ5. Ὀ]0556 Απβᾶθθη ΙΟΠ} 
δοηϊρῦ) πὰ (ἀσροὶι Ὑ οΥ β Πα ηρ6 8) 
2ὰ ΒΡονν ρθη ΘΙ Θν Ζὰ Κοπ- 
ποθὴ Ζιι ΘΙ οι ΖΦ ΘΟ ΚΟ 

12. μέγα (κέρδος), νθ]. 92 ἢ. 
18. ἄρκεσις, κέρδος. Π6ν Κο- 

Ἰοηϊαὶ νυν! 405 νοῦ Θρά. ρθ- 
υ"νυδαοιίθη προςαρκῶν ΠΆ]})6ν ἀϊ6- 
5600. ΑἸΒάΡΌΟΚ, 

14. Βὶπ ἴον ἀποῖν ὈΠΠπἃ, πιθίηθ 

10 
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ΞΈΝΟΣ. 
τ οἶσϑ᾽, ὦ ξέν᾽, ὡς νῦν μὴ σφαλῇς; ἐπείτεερ εἶ 

γενναῖος, ὡς ἰδόντι, τυλὴν τοῦ δαίμονος" 

αὐτοῦ μέν᾽, οὗπερ καφάνης, ἕως ἐγὼ 
τοῖςδ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ, μὴ χατ᾽ ἄστυ, δημόταις 

λέξω τάδ᾽ ἐλϑών. οἵδε γὰρ χρινοῦσί γε, 
80 εἰ χρή σὲ μίμνειν, ἢ πορεύεσϑαι ᾽τάλιν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ τέκνον, ἦ βέβηχεν ἧμιν ὃ ξένος; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

βέβηκεν, ὥστε ττᾶν ἐν ἡσύχῳ, πάτερ, 
ἔξεστι φωνεῖν, ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὦ πότνιαι δεινῶττες, εὖτε νῦν ἕδρας 
85 τρώτων ἐφ᾽ ὑμῶν τῆςδε γῆς 

Πράθη ψνοράθη ἢ 6 1] 56 μη ἃ, κο6- 
δ η4, ΚΙαι, φρο! ]ῦν0}}, νυ }}}" 56ίη. 
Αδβοι. (μο. 834 πῶς ταῦτ᾽ ἀλη- 
ϑῇ καὶ βλέποντα δοξάσω; ΚΜεΕὶ. 
0. ἢ. Ἰ41. 

15. οἶσϑ' ὡς νῦν μὴ σφα- 
λῇς, ὡς νῦν μὴ σφαλῇς, οἶσϑ'᾽ 
ὡς; ἀᾶ95 ἄἀὰ πἰοσμῖ οἰνὰ 
οι χὺ ἀἴο Ζὰ ΕδμΠυΡι 6 ἢ 
γοριοιΐθη ἰἅπϑι (θη ἀπ οἱ- 
νὰ ἴῃ ἄδῃ δίῃ 56 1081 ποθ ηρῖπη- 
δοδῖ, νρῖὶ. 155 [), ψν οῖδοὶ ἀὰὺ 
16 (ἄχ πᾶπάθ]η τηιι55}} } Β]610}6 
ἢ ἀοἴηθι 516116. ὙΕ]. Ο. Ἡ. 542. -- 
ἐπείπερ!ι,, ἀθ πὴ ἀὰπ ΡΒ. 51, ἄ θὰ 
ΑΒΘ Θὴ πδο]. Ζὰ 50 }] 16 556η 
(ν81.20), ο΄ κα Θά ον Μ πη, ἃ" 5 6- 
Ροομ ποὺ ἀθίη ΜΙ55 5 ΘΒΘΒΙΟΚ, 
416 ΒΙΙπἀΠοῖῦ, ννθ55}4}} 10. ΘΘΡῃ 
1}10}}) ἀ Θ΄ η 61 ἃπη ἢ ηι6 ἀπά 41} ΡΆΪΠ6. 

18. ξὺν. τοῖς ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ 
δημόταις, μὴ κατ᾽ ἄστυ, ἄδπιι 
ἴθ ΒΙηρ ΘΙ 6 ἀπά ἀϊδϑθη ἅδυ- 
ΒΟΠΟΒ56ἢη ΠΙΘΙΒΟΙΡ 5, ποδὶ 
ἴῃ ἀδν διδαάϊς (ἄθιι Κῦπὶρο) ὁ 5 
ἃ ἢ 8 ἃ δ᾽ 6. ΒΕΙ ΑἸΚΘΡη ΟἿ. 50 
ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ, ψῖῈ 1]. 8, 201 αὖ- 
τοῦ κ᾿ ἔνϑ'᾽ ἀχάχοιτο, Ηγιμῃη. δ 
Ηρνθ5 109 αὐτοῦ τῇδε, βοπϑδὺ αὖ- 

ἐχαμψ" ἐγώ, 

τοῦ χεῖϑι. -- μὴ κατ᾽ ἄστυ ἰ5ὶ 
γνόροη 417 ἴ. Βἰησαροβοίζι. 

19. χρινοῦσί γε, νγεγάθη 6 ἢ ὑ- 
Βοποιάθη, ννᾶ!ροηά Ὁ πὰ" οἱ- 
ἴθη ΒΔ. ροροη Καπη. ἴδ}. ἃ Πᾶὶ 
ῬΓ. πιᾶη. χρινοῦσί σοι. 

80. 16 Ἠάϑομνν. ἢ ἢ. ΟΝ ἃ} 61" 
ἀϊθ ΑἸΔΚΟΡ 80. ἔμ’ πότερον οὗδν 
εἰ --- ἢ δοβαρῖ, ἰδῦ 5611" ζνὺν7ν 6 [81 Π 8 Ὁ, 
γΒ]. Απι. 1210. Τγδοῖι. 1009. 
89. ὡς ἐμοῦ μόνης πέλας, 

οὔσής, νρ8ῖ. 0. Ἡ. 9066. 
84--110. Οοά. θερνάπαοι χαρυδὲ 

56 1η6 ΒΘ απ ΠΡΟ] 106 ΑΓ Π8}}Π}6 
ἄσγοιν ΜΙμποαρ ἀ(65 406 δηρο- 
ἀθαυΐοίθη ΟΡ ΚΟΙΒΡΡΌΟΙΙ5, ΒΡΓΊΟἢ᾿ ἀλη 
1.5, 455 ΘΓ πηΖννθὶ 6 πὰ ΠῚ νὴ ἄθη 
αοιυϊππθη 56]05ι ρο]οῖῦοὶ ρορδάθ 8η 
1 ρο ΠΘΙ]ΠΙρΊ απ Ζιιου δ 5101} πΙΘ ἀ6᾽- 
βοάβϑθη, ἀπά ΚΘΙΓΙ 50}}}1655110}} Ζὰ 
ἀ6᾽ δ᾽ 610}. δηϊαπρ5 ΔΌΒΡ ΒΡ ΡΟ ΘηΘ ἢ 
ΒΙ116, ἀπο ρα ἀρ Ααϊπαίππο ΑΡο]- 
05 ἌΡ γθο]ι Δ Π1 Ζ ἸΠΔ 0 6 η, σαρίοκ. 

84. πότνιαιε ἰδ δυμδιδηϊίν, ννὶθ 
1080 ; δεινῶπες, ννοβθη 42. 

85. γῶν. εὖτε νῦν ἐφ᾽ ἕδρας 
(ὅθι. 5Ιη5., ΨψῚ6 19) τῆςδε γῆς 
ὑμῶν πρώτων ἔχαμψα (19), 48 
10} Ζιρυϑὺ δα δα Θ 5126 
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Φοίβῳ τε κἀμοὶ μὴ γένησϑ'᾽ ἀγνώμονες, 
ὃς μοι, τὰ πόλλ᾽ 

2 -ψ ») ὌΡΑΚ..5 ΒΝ) Ψ , 

ἐχεῖν ὃ ἐξέχρη καχᾶ, 
’ 2, - ΡΣ ’ Ὁ ταύτην ἔλεξε παῦλαν ὃν χρόνῳ μαχρῷ, 

5» ’ ’ ,’ «! - 

ἔλθϑοόντι χώραν τερμίαν, ὅπου ϑεῶν 

σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι καὶ ξενόστασιν, 
5» Ὁ , Ν ,’ , 

ἐγταῦϑα χάμψειν τὸν ταλαίπωρον βίον, 
χέρδη μὲν οἰχήσαντα τοῖς δεδεγμένοις, 
2. - 

ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν, οἵ μ᾽ ἀπήλασαν" 
σημεῖα δ᾽ ἥξειν τῶνδέ μοι παρηγγύα, 
2Ν Ν 

ἢ σεισμόν, ἢ βροντήν τιν᾽, ἢ Διὸς σέλας. 
ἔγνωχα μὲν νῦν ὥς με τήνδε τὴν ὁδὸν 

2 Φ 5 Ἀν τ 2 Ν 2 ς - Ν 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν 
πο ζα 2 2 ψυν». ..92 2 Ν .7 

ἐξήγαγ᾽ εἰς τόδ᾽ ἄλσος. οὐ γὰρ ἂν ποτε 

ἷἵπ ἀϊοϑο ᾿ᾶηπάθδ πῖοὶ. πἰ6- 
ἀΟΡΟΙ]  556η ᾿νἃ } 6. 2)ὲὰ5 Ζὰ 
ἕδρας οὐ υναγίθία πρώτης ἰδὶ ΠΏ 
δη ὑμῶν 551} }}}ΠΠ|0ε0ὶᾶ,͵ ν 8]. 98 ἢ 

81 ἴ, Ὑε]. ἀϊα Εϊαϊο ἐπε 
89. ῬΠοὶθο5 Παΐ ἄθι θ06α. Ἠαβί 

ΠΔ0}} δηρὸν Ζοῖν νου ἴβθθη, ἡν ΘΠ 
ΘΙ 8) Εϊπάθ βϑίῃθν ὟΥ ἃπάθυβομαῖίς 
ἕδραν σεμνῶν ϑεῶν ἤπάο. Πὰ5 
ΟΥΆΚΟΙ βαρ χαἱΐ ΡΒ ΟΠ ΠΘμ ον [Ππ- 
Βοϑυἰπιμ ποῖ! σεμνῶν, ἀδηιῖ ἀ61" 
νοι Θοἀ. 15 ἀδϊη ἃ]5 ἃ]15 61:61 Π 65 
Εριθῖοη. ἀον αὐδιίον Ζὰ ἀδυϊαπάθ 
Αὐϑᾶτιιοκ 510}. ἀαγοῖ αἴθ ΑἸ πᾶ ἢ π6 
τ Ηδίπθ ἀο" Σεμν αί ἄβρενγα- 
506 πα ΘΙ 50} }16556. ὅοβοη 41 50] οῖπὶ 
Οοά. δη αἰ ἀπάθυζϊζαηρ ἀ65 ΟΡ ΚΟ]5 
Ζζὰ ἄθηκθη. ὙΠ]. 100 σεμνὸν 
βάϑρον. --- τερμέαν (Απι. 1331), 
ΟΠ ἀ6Ρ Ζοῖῦϊ χιι ψνϑρβίθιθη, ἃθθ} 
ῸΟΝ τὺ ΒοΖαρ δι ἀΪ6 Βοοπᾶϊριμι 
ἀθο5 ΠΟΙ ΡΘΗ. 

91. Νδο!ϊ. ἄθμπι ϑαίζο ὅπου --- 
ξενόστασιν νυἱρ ἀθν [ἡΠὰ]} ἀ65 
Ναοιβαίζοα ταύτην ἕλ. παῦλαν ἴπ 
πάγοι" Ὑν δηάσηρ θδϑιπημῖοι τυ ὶθ- 
ἄθνῃοῖ: ἡδη] ἢ} ὁ τνοργάθ 
ἀονγὶ πιθοΐη οἱθηάδος Ϊ 6 η 
οηάθη. δ᾽]. ζΖὰ ΑΙ. 627. Ο. ἢ. 
998. 

92. χέρδη υπὰ ἄτην» νϑουβίοι 

Οοά. νοπ 5101} β6!ρϑδῦ, ἀθι 5101} ἴπ 
ΑἰΠΚα [ν᾽ 4116 Ζοὶνλ 45 ὅθι" ἴπῃ 
ΔηρΡΘνν ΙΘβθη θη πθιθη Ἠοίπια! ἢ πἰὸ- 
ἀον]ϑϑι, νυβὶ. Αἱ. 08. 0. . 1958. 
Επν. Η. Επν. 824 πόλει οὐδὲν ἥκο- 
μεν βλάβος. ὲν ΡΙαΡ] 465 Ρνᾶ- 
ἀϊοᾶίβ, νῖο ὃ ϑάνατος ξένια σοι 
γενήσεται, δῶρα, ἀϑλα, λύτρα. 
(ΗΠ ππ γΘΡ ΡΟ βϑθνῖ ᾿η4655 56} 
ἈΠΒΡΓΘΟΙΘη οἰκίσαντα.) 

98. οἵ μ ἀπήλασαν ἰδὲ "»61- 
Βείἄρι, νγ)6}} τοῖς πέμψασιν, (Θ᾽ 
ἘΠῚ ΘΒ Ὁ 6 Αὐϑάγαοκ 465 ΟΥΆΚΟ]5, 
ἄθπ Βορυ ρον 8] 058 }}61" ψενιροῖ- 
βθυηρ πἰοθῦ δυβϑάνΚ}|10}. δηὐμῃᾶ]ῦ, 
τοῖς βιαίως “πέμψασιν. 

9ὅ. βροντήν τιν}, θυ ἃ ἢ ὁ η- 
ὨΘΙΒΟΒ]ἃ , ἱπάθῃι ἢ --- ἢ --- ἤ π- 
ἀθυϊοῖ, 485 ἀ6Υ ΟΡΑΚΘΙΒΡΡΟΝ αἢ- 
Βοβίμηιηι νθη σημεῖα Διός φοΥοάθι. 
Ὀῖο56. Νεγκύπαϊριηρ 50} ἄθῃ Ζι- 
ΒΟΒΔΊΙΘΙ ΒρΡΆΠΏΘΗ, ἄδν' γον; ἄθιι Εἴη- 
τὈ 6 θη [6 ποι Ζθιθ θη πἰοιν 510}161" 
56] Κοπηΐθ, 0} αἴθ Ἠδῆγθη ἰἤσθ ἢ 
ἱχέτης δυϊπθιπιθθ. ὑπὰ ΑΡΟ]]Οη5 
ϑρΡαοῖ. ΟΡ Γ]6 πη τυ ὑράθῃ. 

90 

9ὅ 

91.πιστὸν ἐξὺ. πτερόν,εἴ 
ΦΔΌνΟΡ]  551565 νη 600} Ρ6- 
ΟΡ θη 65 ΝΥ ΔΙ Ζοί 6 ἢ, διΓ6 
ΕΒ ἢ ρ΄. 

98. ἐξήγαγε, καῖιι Ζ1616 ἢ ἴπ- 



θυ, Ὁ, 

. 48 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

-οΣ᾿ 2 - 

πρώταισιν ὑμῖν ἀντέχυρσ᾽ δδοιπορῶν, 
,ὔ 5. ἡ 2 Ν Ν εζό 

100 νηφρῶων ἀοινοις, καπὺ σεμνὸν ἕδξομῆν 

βάϑρον τόδ᾽ ἀσχέπαρνον. ἀλλά μοι, ϑεαί, 
; 2 3 Ἀ Ἁ 2 ,ὔ ’ 

βίου, κατ ὀμφὰς τὰς «Ἀπόλλωνος, δότε 

πέρασιν ἤδη χαὶ καταστροφήν τινα, 
ΒῚ Ν Ὁ ,ὔ Β. ῶ." 

εἰ μὴ δοκῶ τι μειόνως ἔχειν, ἀεὶ 

ΟΣ ωρὶ 

ιτ0ὅ μόχϑοις λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις βροτῶν. 
τ᾽, ὦ γλυχεῖαι τταῖδες ἀρχαίου Σχότου, 
ἴτ᾽, ὦ μεγίστης Παλλάδος χαλούμεναι 
πασῶν :.ϑῆναι τιμιωτάτη πόλις, 

ἈΝ γ, 

οἰχτείρατ᾽ ἀνδρὸς Οἰδίπου τόδ᾽ ἀϑλιον 

αιϑροίάμτνι, Αἰ. 1. -α οὐ γὰρ 
ἄν [ἴἰς νρὶ. 1460. 

100. Μ|υ οἴπθὺ ο'οννίϑβϑθη ἅ5 ἴγοιι- 
αἰροὸρ ζανθυύβίοι! θη ΒΡΙΠΘΘ πάθῃ 
Ναϊνοιᾶι βιθιὺ Θοα. ἀπο ἀἀΓη οἰη 
οἤλθγυ δον τ μον [οἰ λαηρ, ἀ8 55. 61", 
ἀθνΡ δὴ5 Βαβίθη (ἀοννοϊμπία (ὅ [.), 
Ζιθυϑὺ ἄρῃ αϊη ἀν ἄοινοι ϑεαί 
θοιρθίθη : δα" πᾶὶ ἄαθοὶ ἄθη Ποιιο- 
ΓΙΒο θη Κρυἢ. ἴηι ΒΙΠΠΟ: Αἰεὶ γὰρ 
τὸν ὅμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν 
ὁμοῖον. --- θη ΘΟΒΙΡΘΠΡΘΗ αδιη- 
Π6π Ὀρδοὶίθ πᾶῃ [δι ἀθν οἰνό- 
σπονδοι ϑυσίαν πὰ! γοὰς ἀοίνους, 
νηφάλια μειλίγματα Α650}). ἔαμῃ. 
01 8 ΙΠ52}}- 478: 

101. ἀσκχέπαρνον, 19, 61} 
οἴῃ σὰ ἢσπθη ἂῃ ἀθν ΠΘουβ 556 
οἰ δ Ρουθ 5102 ἴοι! Θἀθαϊαηρ5- 
ν0}} [ἂν Οθα. ροννθϑθη βϑίη νυ ρα. 
ῬδΠοΡ ἀϊοὸ θά υ ο! 6 ΒοΖθιομπιιηρ; 
465 γᾶῦῃθη Ὁ ]Β6Π5. 

104. Μιῦ παίνϑηιν Πιμμον βαρὶ Οθά.: 
ΟΙ͂Θ πη 10 Θ᾽ πιο οὖν ἃ 
ἴῃ Νδομυινθι]ο χὰ 5θῖη {(ζΖι 
Καὴζ χὰ ΚΟΙΠ6 ἢ) 5 οἶπο., ΙΟἢ, 
ἀθΡ ἴ0ἢ διθὶβ ἀϊ6. ρρόῦβϑθθη Ὁ πᾶ ]θὰ 
Ζῖι ΘΙ ΡάρΘῃ Πα })6. ΑΘΠΆΠ ΠΟΙ ἀον 
50}}0].: εἰ μὴ δοκῶ ὑμῖν ἐλαττό- 
νως ἔχειν τὰ χακὰ καὶ ϑεῖσϑαι 
προςϑήχης καχῶν. ΗθΡμδμἢ 4ἃ- 
Βορθη, ΨΜ611 βοπϑδὶ μείω δ5|6 θη 
"556, οΡκΙᾶρ! : ψοΐορπ ἴοἢ 

ἐοαχ 

110 εἴδωλον" οὐ γὰρ δὴ τόδ᾽ ἀρχαῖον δέμας. 

ΘΌ0 ἢ} πἰοιῦ Ζὰ ΟΡ 50}61- 
ἢ 6. αάινοι νυ ῦγ δ. οἷη [Ππρϑάδηκο 
Θηἰδίθ θη, 8ἃ|5 ὁ" 4Ἃἷθ6 (ἀδιιίππθα 
πᾶο ἢδπηρ ἀπά διαηά πηϊουβομῖθ- 
ἀθη. ϑοπάοιπ μειόνως ἔχειν 
ἰδὲ βίαι. (65. ῬΡοβαίβομθη μξίονε- 
χτεῖν Δ) 501 ροῦν ΟΠ: οἴηρο αἴ65 
ΠΪΟΝ. ἃπ, 850 ννῦγάἀθ ἴοὶ μειόνω ς 
γοσεῖν νυ θη, νρ]. 604. 170. 

1006. θ6ηι Θροά. 5ἰπα ἀϊθ σοηϑὲ 
ἕμφοβοι ϑεαί 89 Ἰοῖχι γλυκεῖαι, 
ἀὰ ον ἀυγοῖ. 516 ἴῃ ἀἄθη αδΐρη 61" 
ἈὺπΠῸ δὰ Κοιμπιθη ΠΟΙ. 

107. Μδη "δδοῖνλθ, τηϊν ννῖ6 β᾽οῸ5- 
56} ΕΘΙΏΠοΙς ἄοθν ὨΙοΙίθ" ἀρ 6ιᾺ}} 
ΑἸΠΘα. 5610 50 τὰν ἄθαι Ἀυἢπι6 561- 
π05 (δραγβάθηηο5 ἱπ νορθιπάπηρ 
Ζὰᾳ θνϊηρθη ΘΠ Βθθη ἰδ, ν8]. 67. 
200 

109. [αὶ Ποιμα ἀθαϊοι Ο64. ἀπρο}ι 
ἀνδρός δα} 5οῖπο ὕράμονθ βἄπ- 
Ζοηάο ΒΓΟΠαηρ, ἄναχτος εὐδαίμο- 
γος, τοῦ πᾶσι κλεινοῦ καλουμένου, 
ν9]. 148. Αμπάδιβ Αἱ. 8117, ΕΒ]. 4ὅ. 
16 Νϑαπαηρ, 465 Ναιηθηβ (Ζα 8) ΒΪθι" 
νὸ 0, ἢ. 1866. 

110. τό δ᾽ (τὸ ϑέμας ἐστὶν) ἃ ρχ. 
δέμας. Ὅδη "θεοὶ ἀρχαῖον ἴεϊι- 
Ἰοπάθη ΑΥΉΚΟΙ] ογβοίζε ἀθ" ΒΡ 
465 νοῦίο5. 56 1|08ι, ννῖθ Αὐβομ. 
(Ἰο. 219 λιχῆνες ἐξέσϑοντες ἀρ- 
χαίαν φύσιν. 
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ΑΝΈΤ ΓΟ ΝΗ. 

σίγα. πορεύονται γὰρ οἵδε δή τινες 
χρόνῳ παλαιοί, σῆς ἕδρας ἐπίσκοποι. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
’ , Ν ’ ρον ΔΕ. ς --Ἠ ’ 

σιγήσομαι τὲ, χαὶ σὺ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ ποδὰ 
᾽ὔ ΘΝ . 3 “ Εἢ ὍΝ 2 ’ 

χρύψον χατ΄᾿ ἄλσος, τῶνδ ἕως ἂν δχμαϑὼ 

τίνας λόγους ἐροῦσιν. ἐν γὰρ τῷ μαϑεῖν 
ἕνεστιν ηὐλάβεια τῶν ποιουμένων. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 
Ὅ , ΛΟ ΕΣ Α - Ν 

ρα. τις ἀρ ἣν; ποῦ γαίει; 

χοῦ χυρεῖ, ἐχτόπιος συϑεὶς ὃ πάντων, 
ὃ πάντων ἀχορέστατος; 
χυροςπεύϑου, λεῦσσέ νιν, 
προςδέρχου πανταχῇ. 
πλανάτας, πλανάτας τις ὃ πρέσβυς, οὐδ᾽ ἔγχωρος" στρος- 125 

’ Ν Ἂ 

δβα γὰρ οὐχ 

112. χρόνῳ, ν8]. 1. -- ἐπί- 
σχοποῦυ (30), ἀ16 516} οἴη ἀδβομὰϊ 
ἀαλαιβ πο θη, πᾶοῖ ἀδίπθηι 1126 
2ὰ βρᾶϊμθη, ζΖι νϑομθη ζνγθοκο 
516 78 ἀον ξένος "6  Θϑο οάθη μαῖα. 

118. Ὠϊ6 ἀρου!ὶοίονι Πμοϑαρὶ σύ 
μἰ ἐξ ὅδοῦ πόδα κρύψον ενκ]ᾶνι 
πᾶπ ΘΠ νγ 0. πο ἄθ) σχῆμα 
χαϑ' ὅλον καὶ μέρος (0. ἢ. 118), 
οἄφι" ἱπάθι τηᾶπη χρύψον πόδα ἴμι 
ΘΙ ηΠ6. νοη ἐχχόμιζε [ἀϑϑι πη μὲ 
ἄδνοῦ ἃρῃάᾶπροθη ᾶἅβϑδί. {θη ὲν- 
Κιᾶγαηρ ἰδ πη δδοἐ ναῖε, ἀὰ Ρδίμι 
γΥ σοι ἀθν ἀθῦγαπο ἀν Εἴ 556 
5. νοι 56 1081 νϑυϑίθῃ! : ἀἴ6 ἃπάθγὸ 
ἰϑῦ ὀΡ Κὔμϑβιο!!, ΑΒΡΘΓΡ 8ἃπ0}} ΗΘυιμδ πη 5 
μου ᾿ξ (νἹομ ρον νἅγΡο μοὺξ, ἃ. "ἢ. 
μου ἐξ) δοπῦρι πΐομ, ἀὰ 71. θ6α. 
θεῖ 5 χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν 
(917) ἵππὸ ᾿ιαϊῖϊθ. θΔΠῸΡ 1185 Θ᾽ 
γΟΡΙδηροη, νοῖ ΟΡ ἴῃ ἄθη δίῃ 
δοίαμνι ζὰ νοράθη, ννθ55841}} ΙΟἢ 
σύ μ' ἐξ ὁδοῦ πέρα κρύψον νεῖ- 
᾿ἡαςπ6, γν8]. 155. 
ΦΊ  ΘΙ ἢ 
111, Ὁ16 Επιρβυθηρ, ἀν ΟΡ ῖδὸ 
ΒΌΡΠΒΟΚΙΟ5. ΠῚ. 

ἄρον ἀϊθ ΒΥ ΟΝ οῖς, ἄθη Ἠδίη ἀον 
Βππιθη. σι θοίγΡοίθη, πη} 510} ἴῃ ἄθι" 
Πδιυίαηρ ἀον Αὐιβάγάοκο ἀπά ἀδν οἴ- 
ἴθγη νΡἀορροίαπρ ἀθι Ὑν ογίθ. Μᾶπ 
γ8}]. ἃ. Κουμνο5, ΑΘ80}.. Εὰπι. 284 
1: “Φάζς ἄρ᾽ ἥν; ΟΡ ΑΙ 5 

ΠῸΡ ἃ15 07 νη 461 τπ5 (6. σχο- 
πός βδοδᾶδι πᾶὶ, ἴραρι ἀθν Κουγ- 
ΡῬμᾶοβ, 4 οἷ" ἄδη Οδἃ. ἅπι ΒΘ Ζοίοῖι- 
ποίη ΟΥῖθ πίοι ἤπάοι. ΠᾺΡ ον ἄρα 
πϊΐ ἄθαι Ῥγάϊουιαπι 1694. ΑἹ. 327. 
0. ἢ. 1329. Αι. 1168. -- ναΐει, 181. 

118. ἐκτόπιος συϑείς, νρῖ. 
294. Ὁ. ἢ. 1910. 

120. ἀκορέστατος (ξομηιδοι, 
Ὑνα ΟΠ Θ᾽ Δ]10 ἢ} ἰηά 61) ἀχόρεστος 
γΟΥΒΟ γοθ , ννῖθ γοη ἀκορής, 
ν8]. ἀπονέστερος. ἀμορφέστερος 
ἀπά ἅμη]. Οοιπρᾶναινο, νθὴ ἄπονος, 
ἄμορφος), ὑβριστότατος, ἱπδοΐίδΡη 
ΟΡ ἃἂη ἄθη Φοάουιπᾶπη δρ πρ] ΟΠ 6 η 
ΟΥνίθη δῖον. πιο μᾶὺ οοπᾶρθηῃ 185- 
561. γβιὶ. .120. 194. Ἐὰν. Ηοτδο0]. 
921 μήποτ᾽ ἐμοὶ φρόνημα ψυχά 
τῇ ἀκόρεστος εἴη, τἀἰπὰ ἀϊ6 δἰ βοπθη 
Βεξ ἘΠ χόρος ππά ὕβρις. 



ο0. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

2), 3 2 Α 2) ΨΦ 

ἂν ποτ᾿ ἀστιβὲς αλσος ὃς 

τᾶἄνδ᾽ ἀἁμαιμαχετᾶν χορᾶν, 
ἃς τρέμομεν λέγειν, 

1380 χαὶ πταραμειβόμεσϑ'᾽ ἀδέρχτως, 
2 ’ γὴ . - ΡΥ ΛΘ; , ἋΣ 
αφωνφνῶς, ἀλόγως 10 τὰς ἑυςημου στομα φροντίδος 
«.«γ[ Ν ἡ - Φι τι 

ἱέντες, τὰ δὲ νῦν τιν ἥχξειν 
λόγος οὐδὲν ἄζονϑ', 

δύναμαι τέμενος 
γνῶναι ποῦ μοί ποτε ναΐει. 

λ - γὕὔ, 

185 ὃν ἐγὼ λεύσσων περὶ πᾶν οὕπω 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

Σύστη μα. 
ΓΙ. 2», ο 2 ’ Ν᾿ δ «ς - 

δδ᾽ ἐχεῖνος ἐγω" φωνὴν γὰρ ὁρῶ, 
Ν , τὸ φατιζόμενγον. 

120. 16 ϑι6]]ὰπρ νοη ἐς Ὁ] 
ἘΠ. 14. Εν. Ῥποοθη. 24 λειμῶν ἐς 
Ἥρας. 9]. 0. Ἀ. 118. Ζὰα προς- 
ἔβα Φ656}}, ἀνΐοκι. 6ὃ5. φρηᾶρηδηϊ 
8, (855 δὴ ΑΠΘΟΓΟΙ νου χὰ ἀθ πὴ 
Ἠδΐηθ ΠΟΙὯΠ, ΠΟΟΪΝ ἃπ0}} δ] ἢ]η- 
οἰμρ οι ροῖθα 561η γῦρο. 

1217. ἀμαιμ άκετος ηϑο]ι Π- 
ον] θη νῸΠ μαιμάειν, μαιμαχτός 
0 α ἱπἰθπδίναιμ, πο ΙΓ. 19, ΓΤἃ- 

56η 4, ἴοι δοίϊν, ἰπϑοίδυῃη 416 Εἰι- 
γίθῃ Ἀάβοροὶ ὑπ ὙΥ̓ ἃΠηϑῖπη ἴθ 6} 
ἅδη Μϑηβοίθη νοῦπᾷηρεη, νυ Ζεὺς 
μαιμάκτης, ἃ. τ. ταρακτικός. 
Απάρυβ 0. ἢ. 17|. 

129. 6]. 49. 489. 
181 ἢ. ἀφώνως, Ἰ᾿δαι]ο5; 

ἀλόγως, οἶπο ἱπδι!νο1} 6 
Ποά6. Ὑγᾶμγοπα ἀπάθρο (οι ποι- 
θη νὸπ ἄδπ δη ᾿μΡθη ΠΘΙ ΠΡ. ἢ πη ον η 
γογαρουρομθπάθη πὰ (ἀοροὶ δηρο- 
γιαθη υράθη, οηὐδᾶπάϊο ἢ 
πα 1 ἄσγοι Οο θη ἀν Πΐρρθη ἀ 16 
501Π1Ὸ Αι 56 ηρ ἃπ ἀδοθῦ- 
γΟ ΘΙ 5. ὉΠ] 8 μοΐπι Ἠαΐπθ 
46. Εαπηθη! θη. Θοπϑί. φωνὴ ἵεται, 
ΠΙΟΡ πὰ στ ὁ μα, ΜΜ61] πηδη οἶδ οἴῃ 
(οροὶ Ἰβροῖιθ. θῸν Αὐὶ. τὸ στόμα 
τᾶς φρο. ἀδαυϊοῖ 416 ἄσγο! ἄθῃ 
ΒΡδιιΟΙ. θοϑυμηπιῖο ΑΡὶ 465 Βοίθηβ δη. 

7055 

: 
Ψ γῦ, για ὑθὲυ Ι 

138. τὰ νῦν δέ ἰδ Ζὰ ψΟΡῬίη- 
ἄδθη ἀπά ἀο6᾽ ϑδίΖ χἱΐ 129 ἃς τρέ- 
μομὲν θΆ14}1681 Ζιὶ ἀδπκθη: τ 6]- 
ΘΠ 6 ΨΠῚΡ ΒΟΠΘΌΘη ΖῚ ΠΘΠ ΘΠ, 
(6 10}}60) 1 οὐ ὺ ἃ 61 ΘΙ Θ μ5608} 
νΟΡΉΔΟΝ] ἃ βϑίρ θη 50]. ΑΡρι 
ἀὰ5 σννϑῖί αἰϊθᾷ μᾶὶ 516} 461" γϑ- 
Ιαυνοα Απκηϊρἤππρ οπίζοροπ. υπᾷ 
10 415 56] })5ιἅπα!ρ ον ϑαἱζ δα}. 

138. θὰ [μἃν. ἃ δ᾽ ἐχεῖνος 
δρᾶν ἐγώ Ἰἰεδῖ, 80. Βι  ίο!ι; ΕἾμι5- 
Ιὸγ ἐγώ. ΑΠοίῃ ὁρᾶν δ δἷῃ ἀπροὶι 
ἀὰ5. πᾶ 6 ὁρῶ πηά δρᾶν Θηἰϑίδη- 
ἄθηθϑ γ βθ θη (65 ΑΙΡΒΟ ΘΙ ΘΓ 5. 
-- ον δμη!οῖ φωνῇ γὰρ δρῶ 
τὸ φατιζόμενον, νοι ὙΙΟΚΟπδΟν 
ΖΘΡΒυ. Πἰη6" δρῶ ἱπιθΡΡα ΠΡ 8; 
υ0065 60677.0, “έ 656 ἐπ ργουδγῶϊο. 
ΑἸοι" ἃ ἀδν' δ πη 6 δρκϑηηΐ πολ 

ἀοΡ. ΒΙ᾿πά 6 Φομαπάθ 5. Μει- 
ἢπηρ᾽. Π4Π161" ἢ }}6 ἴ6]} φωνήν, 86- 
50 ΡΙΘθοη. θ" ΒΙϊηάθ, σχότον 
βλέπων 0. Ἀ. 419. 1579 ΘΙ βϑίζί 
ἤδη (ἀθϑι ἢ ϑδῖπη ἀἀγ0}} 4ἃ5 ΘΠ", 
φώνημα μὲν δρᾷ, ϑέαμα δ᾽ οὔ. 
Οοαΐραθ, ἀοΡ ἀϊ6 ΑΙΡΒΙΟΙ  ἀον αγοὶβο 
δκάπην πᾶ, τοάρθὶ, ἀθ5 ϑομαίΖαος 
ἀον" Οδιυππθη ρονν1δ8, πϊν ΠΟΙ ΓΘΡῚΝ 
Ηυη01", ᾿π66Π}] 61" ΖΙΡΊΘΙΟΙ ἴῃ ἀᾶ5 
οὐϑδίθ Υοῦῖ, ἀδδ 6." 5ρΓΪΟ  ,, δἷπθ 

, ͵ ε 
! ων. ἃ 

γι) γαυΐ' κνζ. "νυν μῆς, Δι 

΄ Ἷ Π 

[ Ἢ ᾿ { ᾿ - 

᾿ φρο τις δ 7} ἐγ, ᾿ 

μέ, (ἐδ κα 

λ 

1 ἡ ἢ) ὙΦ 
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᾿ ΧΟΡΟΣ. 
2. 
4 ἰώ, δεινὸς μὲν ὁρᾶν, δεινὸς δὲ κλύειν. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

μή μ᾽, ἱκετεύω, προςίδητ᾽ ἄνομον. 
ΧΟΡΟΣ. 

Ζεῦ ἀλεξῆτορ, τίς ποϑ᾽ ὃ πρέσβυς; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οὐ πάνυ μοίρας εὐδαιμονίσαι 
πρώτης, ὦ τῆςδ᾽ ἔφοροι χώρας. 
δηλῶ δ᾽" 

ὄμμασιν εἷρττον 

χαπτὶ σμιχροῖς μέχας ὥρμων. 

Απάθαϊπηρ 5θπθ5 ἢαιριιπηρ]οκ8 
Ἰορῖ, νϑὶ]. 1. 88 ἢ. 6" Ασδουϑαιν 
δῖ ὑν0}}} νοὴ ΑἸ ΡΒΟ ΘΙ ΘΓ Ὴ νοΡΡβᾶηηΐ, 
815 ἀἴ6 ᾿ΡΡΠ ΠΝ ἤπΉ]]1ο1ν6 ν οἱ μάτηρ; ὁρῶ 
τὸ φατιζόμενον ἄθδῃ (518 ΡΝ 
μι6 ι" ἀπ] οιθ. --- 16. Εἰ 511}6 νοῃ 
φατιζόμενον ἀπά 148 νοπ πρέσβυς 
6} Ἰ)6ἴπὶ ῬΟΥΒΟΠΘΉ 6056] 415. ἰδηρ,. 

141. δρᾶν, ν611} ἀον (μον ἅδη 
ΒΠ πάθη ατγοὶβ ἰῃ βοίπθ ψρνν 146 }- 
θη Ααΐζιρο 5ῖθι!; χλύειν, νοὶ! 
ΘΙ γ0]" 46" 115 461 ἄφϑεγκτον 
ἄλσος ἀσπηρ ἢ Βογαυβιδηθπάθη Β. 1.6 
ΘΡΒΟΒΡΙΟΚΙ. 

1412. 56" 10} Ϊ ΟΝ. Γὰγ 
ΘΙ ΠΘη ΕΘ] Υ Δ, ἀ61" 10]} (Π8 6} 
84 [{.) πῖοθν οἰπο ρον 166 ΕὔΒΡαηρ; 
ἄθη Ηαΐη θογάμνι, μὰ}06. Ο64. Ρϑιρε. 
ὙΟΥ 416 θιηροη ἄθιι ν ρἄδοι ἀεν 
ἀνομία νῸ}, ἀὰ 46 Ρ (ον ἴπη πάν- 
των ἀχορέστατον δομᾶηης ΠΔΠ16. 

1441. οὐ πάνυ πρώτης μοί-᾿ 
ρας (τις εἰμὴ εὐδαιμονίσαι, 
ΜΙ Οπ ΘΡ θη οἰηθν νοηϑοίτθη 
ἀδ5 ποομδίθη ἀαἰάοκοϑ ζΖὰ 
ῬΡΟΙβ6 πη, ἃ. ἢ. οἷη ἄπββογϑυ [Πἡ- 
ΒΙάσοκΚΙ μου. Ο64., ἀθι" βϑίπθη Ναὰ- 
πιθπ ἀπρϑι 101} Ζὰ ν υθοΡρ η 560}, 
ΞΡΡΊΟΝΌ ἀπο ΘΙ τ] Οἴπθιὰ β νυν 15- 
36η Ἠυμιον, ν8]. χὰ 1388. Νῖΐ 
πρώτη μοῖρα νβ]. Ρἰπά. ΡΥ. 
᾿, 99 τὸ παϑεῖν εὖ πρῶτον ἄϑλων, 
εὖ δ᾽ ἀχούειν δευτέρα μοῖρα. 

Βα. ΡΒορη. 

οὐ γὰρ ἂν ὧδ᾽ ἀλλοτρίοις 

145. ἔφοροι χώρας. ἘΠ η- 
ΕἾ 6], ννῖο Ὁ. ἢ.911 χώρας ἄνακτες. 

140 Π. Οοά. Ροννοῖδὶ πὰ ΤῸπα 
56 1η 65 ΠΙΠΙΟΥΒ Δ115. 56 1Πη61"} ἃρ6η- 
[Προ ΕΣ βομοίπαπρ (δηλῶ δέ, 
16 παθὺ 1π1 ἀἄθπη 516 0} - 
Ῥοὴ ΒΟ ΘΙ 5, νρ9]. 1145)} ἀδδ5 
561η ἀθβοιοΚ ΘΡ θη ἢ] ιν θοπϑ᾽ ἀθηβ5- 
ΜΘΡΙΝ 561: ἀἄθηη βδοπϑδῖ (εἰ μὴ 
ἥν μοίρας τῆς ἐσχάτης) νῦνάἀθο 
16 ΠΙΘ ὕ" 50 11. ΠΕΡ ΟἸ ἢ 
Αὐδοη ννᾶπάρθνη (ν8]. 99 ἴ. 8660, 

890, νὸο Τοϊροβίᾶϑ 
βϑίηο ΤΌΘΜΙΟΡ τυφλῷ ποδὲ ὀφϑαλ- 
μόν πθηπι) ππαά ἃ 5 ἢ νν ἃ Οἢ 61 
δία!) 6, 16ἢ (ἀ6ι" ζΖαρίθη πδθη6- 
Ἰομθα ΤΌΘΗΟΡ σορθη 6) δᾶν- 
Κου Μᾶππ, ποίη οϑ  ορΡ6 5 216- 
"θη. 50 μον οῖβϑὺ θϑά. βοίηρ γον 
τἰδ 46} δίθίβ. ἴθ ἄθη οραογργιηὰ 
ΘΟ βΙ το α ΒΙΪμάμ οι}. (ΘΙ θῖν 1 τυ- 
φλὸς γέρων) παης δ ΠΝ ΔΘ ΠΝΟΙΣ, ἄθη 
ούο χαχά, 490. ᾿Ξ ἐπὶ σμικροῖς, 
ννΐθ Α 650}. Αράμι. 15 ἐπὶ σκήπτροις 
μίορο ΠΣ ν8}]. 848. 1109. 
Ἰ)ᾶζα ἃ μέγας νῖθ 12 ξένοι 
σὰ ἀστῶν. ϑίῖαι! ἀθν Νυ]ρ. ὥρ - 
μουν, ΜΘΙΟΝΟΡ σὰ Πῖθθὸ Βοῖ- 
δα. χἀπὶ σμικρᾶς (ἀγκύρας) 
νν ηδοιθ, πᾶῦ6. 6] 15 ᾿θϑίθν 
Ου0116 ὥρμω ν(Απ|. 188) φοβομνίθ- 
Ρεη. (Πδυιπᾶππ ουκὶᾶρι ἴῃ 64ἐν» 

οἱ οαϊϑιεὶ γεγο» 5 

4Ἔ 
ἤ, 

Ἠϊη5ΊΟ [Ὰ]5Ὸ 8: 

140 

145 



2 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

149 ἔ ἑ, ἀλαῶν ὀμμάτων 
ἄρα χαὶ ἦσϑα φυτάλμιος; ; Εὐγονίων 

180 μαχραίων, τό γ᾽ ἐειχάσαι. 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἔν γ᾽ ἐμοὲ 
σροςϑήσεις τάςδ᾽ ἀράς. 

150 πτερᾷς γάρ, περᾷς" αλλ᾽ ἵνα τῷδ᾽ ἐν ἀφϑέγχτῳ μὴ προ- 
πέσης νάπει 

Οατ554, ιὶ Ἠιαβγι5 αἰφθ τγ51- 
ϑηῖδ υἱῦῪλ δηι, 06 τη ρογέι 607- 
δ{71{ὲ556}}).} 

149 [. θ6ν ΟΠ, ὑνθίοιον πρώτη 
μοῖρα 415 1,6] )6π81005. 465 θΘ64. νοὴ 
ἀδθυχ! δὴ ἀδαίοὶ, ἰρασῦ; ἀπ ὈΡ ἃ 6}}- 
ἰδ 4150 5ᾶἃ} 416 Ὀ]Ἰ]πάοπάαυ- 
δϑ πιῖτδαΓ ἀϊ ον ο!υφυτ άλ- 
μίιος ἀλ. ὁ μι 4.» 8ιθ᾽1{02'" ΘαΘ 001)" 42: 
οομἰογηίηι, νγὶθ 416 αν θοιθη φῦσαι 
ὀδόντας, σῶμα, φθένας βᾶροῃ; Α͵50 
ἄρα καὶ ἔφυσας ἀλαὰ ὄμματα; 
160. δυςαίων μακραίων, 

τό γ᾽ ἐπ. (049 τὸ τοῦδέ γ᾽ ἀν- 
δοός), ον οἱοπὰ 1ο}}ὺ, ἀθδ} 
Ἰᾶπρο 16} 1, ἀανῖ πὰπ ΜΟΙ] 
ΔΗΠΘΙ 6 η. Εἶπ ἴῃ ἀον ο"- 
διιδβϑίζιηρ ἀἄθ5. ΒΙΙΠἀΡ ΠΟΘ Π561Π5 
ϑοιδοιίθ ΔΙ Ισοιηθῖπθ ΒοιμθυΚαηξ. 
Ποπη πδοῖὶ ἄθαι ΨΟΙΚϑΡΊ Δα αι ὃ»ν 
οἱ ϑεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος, 
ΑΓΡΘΒ5. 500 }ῃ} 5101} 416 Βοβίθη 415 Ορ ΤῈ ν 
ἃιι5 τι. 401, 16 Ζυβδιπμ θη! ππΠρ; 
δ᾽ ΚΠ προηο νῦν. οἷ ἴη 
δργΙομνν ὄνγιοσι. ἀπά Οἀποιμθη, ννὶθ 
πάϑος μάϑος, ἘΠ ο5᾽απά ΥΥ̓ ὁ- 
" οϑιδπά. -- (Ὀ16 ΒιοΙιο πηπι6- 
υρίβοι μαχραίων τ᾽ ἔϑ᾽ ὡς ἐπ. 
ἨαΠιν ΠθΡιμᾶπῃ φυτάλμιος, ϑυς- 
αίων μαχραίων γ᾽, ὅσ᾽ ἐπειχά- 
σαι, παΐζιδηγι6 65 οαθοι ἢ ἑαπὶ εἰζι 
οογέθ., “ὦ υἱά οι)", 6642)65 ΟΟἸ ΟΊ} 
ἐμ)γυῖγιθ., τὰ νυ θ οΠ " ππαίίοιι ΒΘΙΠΘ1- 
Κιηρ Κοίπου]οὶ ΑὨ]ὰ 55 γο δ. 1α- 
οι ὃ ὃ ἀλαῶν ὁ ὀμμάτων. ἄρα χαὶ 
ἤσϑα φυτάλμιος. ϑυςαίων; μα- 
χραίων γ᾽, ὅσ᾽ ἐπεικάσαι. ΑΘΓ 
(55 Οροά, ὈΠπὰ νὰν, [αἰ16 ἀον 

Ομον βοίοη 141 ηνϊΐ δοιβδαάθνη [)6- 
τηθ κι, 16 θ 6] ἀου" διρ θη! Προ η ἀ6- 
ῬΡΘΟΒΠ ΘΙ ΚΙ 465 ατοῖβοϑ ἀον Ζαβαὶζ 
ὅσ᾽ ἐπειχάσαι 561} πἴπκοη νυῦρα 6.) 

18. ἔν" γνειῖοῖ, 50 ὙΨΟΙ ἀπ 
ΠΡ νη ρδίθη5 166}. 

154. προςϑήσεις {4 ἀοίπθοῃ 
Γράμπονρη 1 οἰάθη ἀϊθϑοπ ΕἸ ἃ 6}, 
ἴθ ἀἃ5 πηροίλοιρθανο Πριρμαπι οἰη- 
ΒοαρΡαηρθη Ζὰ 56]η. 

1585. πῃ πὲρ ᾷς 50Πππππηον π6 6 ἢ 
ἄἀον ὄν! ΠΠομ θη Βοάθαυϊαπρ (ἀπ 151 
ὰ ἰ1οἴ σοραηροπ τἱπὰ Βοοιηδβὶ, 
ΘΟ {16 ον μἰπθὶπ χὰ ϑΜΌ]]6η, νρ]. 
119) Βεοζί ϑμιιηρ δὰ 485 ΠΟΘ 5 ΠΓοῚ- 
ἴθη ἄθυ" ΘΠ Προ 5116 ἄσγοι, ἀὰ 
οι 5ὺ ψὰ νοὶ! ΑΘΠΠΠ ἢ νναῦηΐθ 
ἄἀον ξένος Ὁ. Οὐ ννο}}} ἃ) ὸν Θ6ά. 
θΘΡΘΙ 5. 416. ΠΘΙΠρΡ6 διάτι6. Ροιγοίθα 
Ἰιαϊ16, ἄγομβίθ ἴθ ἀοοῖ. πᾶριθγα 
διγαίο, 16. {68 δ ΠΙποὶ ΠΡ ἢ. 
Τη 4655. πιο} 1055 γο θ᾽ Ἰογιῖς σατι55 6 
νναραῦ ἀἄοι" ΟἸονῦ ἀᾶνον, ϑ80Π 66 1} Ὲ 
ἃ} ἃπ5 ΒΘΒΟΡ ηἾ55, ον ΒΙΙμ46 
Κῦηπο --- ΟΡ ΟῚ 6 Απισοηθ᾽ 5 ΕΠ- 
ΤαπηΡ ππροδομίοὶ ᾿ᾶϑϑυ, ὑν81} ἱἢππ 
ἀάγᾶη β6]θροη ἰδὲ, ἄθῃ Ορά. πιδρ- 
ΠΟ Π5ὺ ΓΆΒΟΙΙ ἃπ5 ἄθπι Παΐπθ Ζα Θηῦ- 
[Ὅγπθη --- δῖ ἄδπι [πο οηα ἀνηάθ 
ἀογ ἃ βο  βδίροη Νιθἀθρπηρ ἱπὶ [η- 
ΠΘΡῚ δομδάθη ποιηθη, Δ 6 ἀΪ6 
γ4}} ἀον Βρίιποια ποιᾷᾶεν, κάϑυ- 
ὅρος; ἅθ6 1, “Ὑ} 61} πἀπιουρθογηθί, 
ΠΝ αὐ ἄθη φυνοίΐθη Ραμκὺ πὰ 
ῬᾶΡΘμΙο ΐβοῖν ᾿ἡπροννίθδοη; τῷ -- 
φύλαξαι, ἀν απ (0. Β.1511) 
πίη ἀϊο ἢ Ο} 1] 1 Α οἰ. (80 
ΒΙΓΆΠΟΚ 5ἰαιν 465 μᾶπάβο!ν}Π}. τῶν, 
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’ ’ ζοῖ 

ποιάεντι, χαϑυδρος οὗ 
χρατὴρ μειλιχίων ποτῶν 
ῥεύματι συντρέχει --- 160 

- ξέ Ἷ 2 3 γλ ξ 
τῷ, ξὲνξ σπταμμορ, δὺ φυλαξαν --, 

μετάσταϑ᾽, ἀπόβαϑι. πολλὰ 
χλύεις, ὦ πολύμοχϑ᾽ ἀλᾶτα; 
λόγον εἴ τιν᾽ οἴσεις 

χέλευϑος ἐρατύει" 
106 

ΑἿ 2 Ν ’ 2 , 3 ’ 

χερὸς ἐμὰν λέσχαν, ἀβάτων ἀποβὰς, 
ἵνα πᾶσι νόμος, 
φώνει" πρόσϑεν δ᾽ ἀπερύχου. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
Σύστη μα. 

ϑύγατερ, ποῖ τις φροντίδος ἔλϑη; 1τ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὦ πάτερ, ἀστοῖς ἴσα χρὴ μελετᾶν, 
ΒῚ « - 2 ’ 

είχοντας ἃ δεῖ χαχούοντας. 

νοῦ τό υμὰ τόν 116, ἅ}Ὲ1} 
56] οἴ. (ποθ ῃ 5ἷπά.) Μη 
ψο}. ἕνα μὴ προπέσῃς: με- 
τάσταϑι. 

151 [Ὁ ’ Ιππθρὴ 465 Παϊΐποϑ 
Ὀ1] Δ οῖ6. 510} ἀσγοῖ Ζιβδιμπηθηβιρῦ- 
χπθη νοη Ὁ π6]]6η οἷη ὙΥ 556 γΚ65561. 
(ἀλη υπρᾶϑϑ8θπα νϑυβ.6}}} πιᾶπ μὲ ε ἐ- 
λίχια ποτά νοοῖ ἤοηϊρ, ἀδι ἀονὶ 
πὴ 550 νΘΡΒ 501} Θοϑροπαοι 
561. ἀδιι ἀ061) 50 Π0η ἃϊ5 495 [ἢ 
ΠΟΡΝΟΡ, ἀα855 ἀοὁγ ΟΥ, νὸ ἀἷδ 
Ορίορκνίρο, 1 ἃ ΟΙΘροπθη ἢδηάθ 
ἀδ5 Παΐποβ νυ 1.) 

101. πάμμορος (περὶ πάντα 
δυστυχής 5001.) οἷπ 86] 158 Π|68 
ἅπαξ λεγόμενον, νΥ0}}} 5ιαι πανά- 
μόρος. Θάδι' 56} Γ|6 "Ὁ ΟΡ ΟΚΙ68 
45 ΠΟοΙΠΘΡΊ50]16 κά μμορ᾽ ὅ 

109. θὰ Θεά. 51011 1] Π]6 1} ΠΟΟ]ὶ 
πίοιῦ νοὶ Ῥ]αῖζο σὰμνὶ, γα ἱπτῃ 
ὯἋἊὁ Ἕ(μο" ππροάυϊάϊρ Ζχὰ: 46. 
ννοϊτο ᾶσπ (ἄθηη 6" (δον 
ννᾶσὶ 516} πἰομῦ οἰπιμ] ἴῃ 416 ΝἅΠ6 
465 ΗΠαΐπ5) 151 πἰπ ἀ 6 116}, τη]οἢ 
ἀν νου ϑιάπα! 10 ἢ} χὰ τη θη. Αποῖι 
ἀαάυγοι δποιῦ 6Ρ ἄθη Θοά. ζΖὰ 

50 ΘΠ 10} ΝΟΥ] αβϑαηρ ἀ65. ΠΟΙ] ρθη 
Ἠδυ65 Ζιι θοννθβθη. 

100. οἴσεις, οοηΐδ»ο5, ΥἙ]. 
ΤΥδοι. 122. 

1071. Ἠδδὶ ἀπ΄ οὐϊνᾶ5,. πὶ 
ΥῈ Σ δρ᾽ δ ἧς 510... 5 ΔΕ ἢ 
ἰδὲ ἀ6 7} Θπιβομοιἀθπθ ϑρυ οι ἀ6᾽ 
ΙΒ] ΠΡ. 

108. ἕν α, ἐχεῖσε, ἵνα, νϑἘ]. 189. 
812. 900. 

110. ποῖ τις φρ. ἔλϑη ((οηΐ. 
ἀρ! Ραιν., ννῖθ ποῖ ἔλθω ἢ), ψῈ]. 
910. ΑἹ. 403. ΕἸ. 922. Ὀ [δ (οάά. 
ἔἕλϑοι, νϑ]. ΚΥίρον αν. 54, 2. Α. 4. 

111. Δπμροηθ ὑγΙηρὺ ἄθη ανππε- 
Βαϊ, ἄδθη θά. 19 ἃπάριιίοίθ, ζΖὰ 
ΤΘΟΙΓΟΡ οὶ 1Ἰη ΕΡΙΠΠΘΡ Πρ, ν8]. 
184. Ευν. Μοά. 222 χρὴ ᾿ξένον 
χάρτα προςχωρεῖν πόλει. 

Ἵν}. κἀχούοντας ΜιυθοΡᾶνο 
βίαι! χκοὺχ ἀχούοντας, ΟΠ: Δῃ- 
ἂν χοὺχ ἄχοντας, νὶα ἑχὼν χοὺκ 
ἄχων, ἱπάρῃι εἴχοντας ἵΐπ ϑ΄πηθ 
νοὴ ἑχόντας δοποιθη ννγ. ΠοΡ- 
ἸΠ8Πη χοῦ χατοχγοῦντας. γρ]. Απὶ. 
114 εἶχε ϑυμῷ καὶ μετάστασιν 
δίδου. 
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ΟἸΔΙΠΟΥΣ. Ἶ 
πρόςϑιγέ νύν μου. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ψαύω χαὶ δή. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ ξεῖνοι, μὴ δῆτ᾽ ἀδικηϑῶ 
1τ σοὶ πιστεύσας μεταναστάς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροοφὴ β΄. 
.ὕὔ , ,ὕ 3. Ὁ -  - ’ 3 , »» 

οὐ τοῦ μηποτὲ σ᾽ ἔχ τῶνδ ἑδράνων, ὦ γέρον, ἀχοντὰ 
τις ἄξει. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ:. 

προβῶ; 
ΧΟΡΟΣ. 

3.2 - ἷ 

ἔτι βαῖνε πόρσω. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
180 ἔτι; 

ΧΟΡΟΣ. 

προβίβαζε, χούρα, 
πρόσω" σὺ γὰρ ἀΐεις. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
4) ’ [ο᾽ 59. ἌὭΑΥΥ 5 - , “ δ 9. Ἢ 
ἕπξο μάν, ἕπε᾿ ὧδ᾽ ἁμαυρῷ χώλῳ, πτατξρ, ἃ σ᾽ ἀγω. 

114. Οε4. πᾶϊ! βθῖίπθ δοθν 6 
ἴηπθ, ὑπ οὐδὺ ἀαγθον θΟΡ Ποῦ χὰ 
νοΡάθη, (855 Ἰη8π {π᾿ πίοιῖ σἄη2- 
ΤῸ ἂὺ5 ἄδιι ᾿ἃπάθ τνοίβθη ψ}}}}. 
γεν. μὴ ἀδικηϑῶ (μὴ ἀδικη- 
ϑῆναί μὲ ἐάσατε, νὶθ οἵ 'ἰπ ἀδν 
οὐβίθηῃ Ῥθῦβοὸπ 465 (οπη]. ἀϊ6 Μαι- 
παπρ Οἰπο φυνοίίθη Ρουβοὴ. 6], 
ν8]. Ὁ. ἢ. 49. Τγδοῖι. 8038. Κυ- 
δὰ αν. 84, 2.. Α. 2) μετανα- 
στὰς (ἐὰν μεταναστῶ) σοὶ πι- 
στεύσας, ἀδἰ ποτ ΥΥ οὐῖο [ο1Ρ- 
5 ἃ Π|. 

118. σοί ἰτοῖὶΖ ξεῖνοι, ννὶΘ 6] 
46 Απροάρ 465 (ποΥ5. οἱ ἀϊ6 πτἰ- 
ΖΘ ΘΟ 561, 16. πδομθπὶ 6 ἃΪ5 
οἷη (ἀδηζθ8. οὐδ πολὺ ΡΟ δοιαὶ 
ρα, γ6}.. 210 ΠῚ 925 1.020... 8- 
1.41.8 

110. Πὸὼ (ποῦ, ἄθι" ἃι5 Θδοᾶ. 

Βοπθ θη σ᾽ 56} ] 0556η ᾿δὶ, ἀἀ55 1Π}ν 
ἃἂη Οἰποι" ΖΔαΠιο 55 16 τὰ [ἃπάθ 
561} ἸΙΘρο, βρὲ ἴππὰ Ζι, Νίοιπδηὰ 
50116 ΠΠπ ἂι5 τά δὲ ἕδραν α, ἄδιι 
ΠΙΘμὺ ρον οἰ μίθη ΒοΖίγκο, νου Ρ Ίθ6η. 

118. 16 Βύομον ἔτ᾽ οὖν ἔτι 
προβῶ; Χορ. ἐπίβαινε π. 
ΝΟ οἰμίροπ ΒΟ Ρτ6η [γαρὶ Ορά., 
ἢ ΘΙ ποοῖι νυ ϑῖ[θ" ρθη 50116. Πὰς 
πα πἀβο} ΠΟ 6 ἐσ ἔβαινε, νυ 6] ο 65 
τη Θηϊννοάθ νοη οἷπθπὶ Ἠϊπδη- 
βίθιροα. σὰ οἰπθὰ Βὗπ θα ΟΥ6. οα61" 
οἴηθι ΠΟΙ ΠΒΟ Γ οἰ [θη Ζιμὶ ΟΠ ο1" ν 6 1"- 
βίθ θη τη ϑϑῖθ, πᾶ 6. ἸΘἢ χηἷΐ ἤΘΙΘΚΘ 
δοὰπάονι. 

181. )ὲᾶν νογδίθηϑι 714, ἀὰ ἀπ 56- 
"θη Καπηβὶ, πιϑῖπθ Υ δἰϑυμρ, νο- 
᾿ΐη ἀπ ἀθη αιον ρο]οιΐθη 5018}. 

188. ἀμαυρῷ κώλῳ, νρὶ. 
1095, νῖο Ευμρ 65. ἄδαι ΒΙΙπάθπ. 



) 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩι. 0 

ΟἸΙΔΛΙΠΟΥΎῪΣ. 
ΓΟ Ες, ἘΣ ἘΥΡΕΝ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Ξ- δ  π ϑςεϑ ἐς : ἢ 

ἜΠ Ξ ὐπ 5 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
ἐξ ναοῦ ΟΝ ΘΘΕΊΡΕΒΕ 

ΧΟΡΟΣ. 
, »Σ-Ἤ δ] ᾿ ’ 

τόλμα ξεῖνος ἐπὶ ξένης, 

(ὦ τλάμων; ὃ τι καὶ πόλις 
τέτροφεν ἄφιλον, ἀττοστυγεῖν, 
χαὶ τὸ φίλον σέβεσϑαι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΎΥΣ. 

Σύστη μα. 
2) - 

ἄγε νυν σύ με, παῖ, 
ἵν᾽ ἂν εὐσεβίας ἐπιβαίνοντες 

οἢ Ἁ 2ὔ Ν 2 2 , 

τὸ μὲν εἴποιμεν, τὸ δ᾽ ἀχούσαιμεν, 
χαὶ μὴ χρείᾳ πολεμῶμεν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 
3 -- , “Φ. 2 , ’ 5» ’ , 

αὐτοῦ" μηκχέτι τοῦδ᾽ ἀντιπτέτρου βήματος ἕξω πόδα χλίνῃς. 

τυφλὸς πούς, τυφλὴ χείρ :υ- 
50 γοῖθ. ΡΠ οθη, 841. 1722. 

184 [{- θὸν ἀδάδηκο ννἱὸ 171 ἴ. 
Μ|ὶ τόλμα, πύϑ}}1}1 6556. ἀΪο]ι 
οἶπο ὙγΠἀθΡβίρο θη, νυ]. Αἱ. 521. 
ΡῬΙΙ]. 481. 

180. τέτροφεν (ΑἸ. 609) ἄφι- 
λον, μισεῖ, ἀποστυχγεῖ. 

159. εὐσεβίας ἐπιβαίνον - 
τες, ρίοίαϊ5 οὐγιοίμηιν οὐοιίηίος, 
δὲ δαἰίοζαοίογιίος, νρ]. ΡΙΗ]. 1462 
δόξης ἐπιβάντες. Ὀϊδ' πιϑίαρ]ον}- 
506 νΥ ὁπάπηρ, Θη Βρ ΊΟ  , νν]θ οἵ, 
ἴον ἸΡ ΚΠ οΙιοα Ἠδπά]ιηρ 465. βαί- 
γειν. -- ἡ ἢ ἀδῃΐη νο ... 
γῈ]. 108. ΑΙ. 661. πὶ, 1719. ὍΝ 
ΒΆΘΟΙ. Ἰ310. ἄγετ ὦ πομποί μὲ 
κασιγνήτας ἵνα ληψόμεθα. Ἠϊον 
ἕν᾽ ἂν -- εἴποιμεν, νἱδ ΤΠθοοΓ. 
25, 1ὅ ἐγὼ δέ τοι ἡ γεμονεύσω 
Αὔλιν ἐς ἡμετέρην, ἵνα χεν τέ- 

τμοιμὲν ἄνακτα. (ΗΠ ὁγἸηᾶπὴ ἵν ἅ μ᾽ 
εὖσ. ἐπιβ. υὺ μὲν εἴπωμεν, τὸ 

δ᾽ ἀκού σω μεν.) 

18 

190 

190 ἴ,. εἰπεῖν χαὶ ἀκοῦσαι, ᾿ 

5810}} νοι δίδπάα!ροη, 16 1288. 
Ἐπιρ. ἤθΡδ0]. 189. ἽΤπθΟΟΝ. 25, 49 
ᾧ χε τὸ μὲν εἴποιμι, τὸ δ᾽ ἐκ 
φαμένοιο πυϑοίμην. --- καὶ μὴ 
πολεμῶμεν (217) βοιόν!, Ζιὶ ἄγε 
με, 415. 01) 65. ᾿ΐθ556 ἄγε με ἐς βέ- 
βηλον τόπον καὶ .... οὐον χωρῶ- 
μεν καὶ μὴ; πολεμῶμεν. --- χθοείᾳ 
πολεμεῖν ἴαϑδι Βρ.ΊΟ ΝΥ 1 1101}, νυ 
Δηΐϊ. 1100. Βἰπιοπίάο8 : ἀνάγκᾳ οὐδὲ 
ϑεοὶ μάχονται. 

192. αὐτοῦ, πόδα κλῖνον. ἃς 
ἀντίπετρον βῆμα, ννο]ο 65 
τηὰη ΨΟΠ ΘΙΠΟΙ ἤδη πδι  ] 1 οΠθη Ἐ'615- 
βίάοκθη 465 χαλχοῦς ὁδός ἀμη]Π δα 
β ΘΙ πο πθη {Π} [ΡΊ αἸριιηρ ἀ65 Ἠαΐηβ, 
ἐπι -ἀδροηβαίζα ζιὶ 19. 10], γοι- 
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Ε ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

οὕτως; 
ΧΟΡΟΣ. 

ἅλις, ὡς ἀχούεις. 

᾿ ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

190 ἑσϑῶ; 
ΧΟΡΟΣ. 

λέχριός γ᾽ ἐπ᾽ ἄχρου 
λάου βραχὺς ὀχλάσας. 

ΑΝΤΊΊΓΟΝΗ. 
, , Ν » 92 2 Ε , ’ , [χ 

πάτερ, ἐμὸν τόδ᾽ " ἐν ἡσυχαίᾳ βάσει βάσιν ἀρμοσαι, 

ΝΟΣ , ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἰώ μοι μοι. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

900 γεραὸν ἐς χέρα σῶμα σὸν 
Ι γ , 

χεροχλίνας φιλίαν ἐμὰν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ὦμοι δύςφρονος ἄτας. 
ΧΟΡΟΣ. 

ΕΥ̓ , ο - - 

ὦ τλάμων, ὅτε νῦν χαλᾷς, 

οἴαπήθη Ππαΐ, ἰδὲ οἰπίδοι οἷν ἃ ὁ τὰ 

ΟΠ ον βοδοπηῦνοΥ ΠΙΘρΘ μον 6 15- 

5102. 
195. Ποῖ οὐβομὸρ6. ΑἸΔ6.,. ἀθιὰ 

ἄἀον (πον 5.16 σὰ βίθιθηα βϑθοίθη," 

ἔραρι παιΐν!οι ἑσϑῶ; ἀδτ ἢ 10} 

πΐο πἰοἀογβοίζοη 1556} 

νϑ!. 11. 21. θοῦ θοβοπάθνθη 

156 465 ἃυῇ ἀἴὸ ΒοΙ ΝΠ Απιρο- 

πὸ5 ἀπροννίθβθηθη Οὐ οῖδθ8. ΠΆ]ΡΙ 

ννᾶμ!ν ΘοριοΚΊ65. ἀϊθ 56} 16Π6 μά Β5ῖν6 

ότι, 6 ]0 6 ϑρᾶϊουο ἴῃ μι θ 418 16} 

δἴππο σορράσοθοπ. (ὈΙ πον ἡ σϑῶ; 

15. ΒαΡθανίβοι, ἀὰ ἀον ϑιδιμιμνοῦδὶ 

νον ἐξ -- κἰοθν. ἀσγοῖ Αριᾶγοϑὶβ 

νου νν πάθη ἀανῖ. 95. νοῦ θη 

ΦΟΒΟΙΐθη ογννάμηίο ἡ στῶ ἰδὲ 5ϊπη- 

νἰάνιρ.) -- Οοά., ἄθμ ἀὁΡ οἰννὰϑ 

πἰοάνγιρο ϑιοίη σὰν ϑ6ῖνο Ἰθρί, 501} 

οοἰυννᾶγια ρθη ἀπ ἄθ Ἀδπάθ 510} 

κοί (νῈ}]. 294. 880) πράου κάπορῃ, 

ὙΠ ΘΟ Θ᾽ Π]Π ον. πἰομν Ὁ]055. ἀπὰ ΠΟ ἷπὶ 

ΝΙοάογϑίζοα αἰθμν δὰ ΓΘ] θη, 850η- 

ἄθνπ ἅποῖ ππὶ ἄθπι απο πο} ἀὰ5 

ΑΒΕ σαζακοῖροη οὐδ ἀϊ6 Εδδο 
ἴῃ ἀδηβοὶθοα Ζὰ βίγθοκθπ. 

196. ῖΘ πᾶοῖ ἄθῃ ΑἸΐθπ 96) 
απακροηιθη, ἃτι5 ἄθμ χα Νομιϊπᾶ- 
ιν οὐμόθοποη θη. τοῦ λᾶος 856- 
ῬΠάθιθ ΒΌΡηὶ λάου 50 δῖπηῦ ρον ἅ 1, 
ἀπὶ ἄθηι ΚΙ ριπα ίβηι5 λᾶος βραχὺς 
ὀχλάσας τὰ δπίρομθη. Δ μη ἢ 
μαϊτ6. ϑ0ρ]ι. ἅπο}} τοῦ βοῦ. 

1901. Εἶ5' ἰϑὺ ποῖηθ 580} 
(ΕἸ. 1470), ἀϊΐπ' θβϑμ Ποῖ χὰ δοίη, 
δ ππορὺ Απὶ., ἄα Θοάϊραβ. Απβίϑ!ς 
τηδομ, 510} 8]161η που Φιιβθίζθη. --- 
ἐν ἡσυχαίᾳ [ἰ, ἴᾳ τ απῖδοι 
οι ἔὔρσε ἄδη. ΒΟΒΤΙ 
(ἄθιι ϑ ιν, 1αϊ. α ὦ 6 8.}" α τι], 
πᾶ]. “»α(ιιῖ), 5θῖχο θϑιυὐβᾶπι οἷ- 
Ὡ6η Εππὰδ5 νῸΡ ἄθη ΔΠάΘΙΉ. 

199. ἰώ μοί μοι, ΔΘυβϑοΡαηΡ 
ἄἀδ5 βοιπιθνΖ οι η οἰ ]5 ἀθν ἩὰΠ- 
Ἰοϑβίρκοῖυ, νυνί 202 ἀδν ΒΙΙπάΠοῖι. 

201. προκλένας νΟΙΡ, πὶ ἅρ- 
μοσαι. 



ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩι.. 

2 - 5», -" 

αὐδασον, τοῦ ἔφυς βροτῶν; 
, ς ’ 2 δ... ΟΝ 

τις ὃ πολύπονος ἄγει; τίν᾽ ἂν 
-- κῃ.» ’ 

σοῦ πατριὃ ἐχπυϑοιμαν; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
3 
ὦ ξένοι, 

ἀπόπτολις" ἀλλὰ μή, 
ΧΟΡΟΣ. 

᾿ » 97 2 ’ τί τὸδ᾽ ἀπεννέπεις, γέρον; 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

μὴ μὴ μή μ᾽ ἀνέρῃ τίς εἶμι, 
μηδ᾽ ἐξετάσης πέρα ματεύων. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί τόδ᾽; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
ΡΒ. ’ 

αἰνὰ φύσις. 

ΧΟΡΟΣ. 

αὔδα. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
ΡῈ 

φέχνον, ὦμοι, τί γεγώνω; 

200. χαλᾷς, εἴχεις καὶ οὐχ 
ἀντιτείνεις τῷ ἐξελϑεῖν. 8610]. 

204. Εν 16Ζῖ, “πδομάθιη (6 
Οον ἄθιι [ΠπροΚαπηΐθη Θ᾽ ΟΠ σα 
'πὶ [πάρ χζιροβαρί, μαϊ, Ιου Θ᾽ 
ἂἃη ἱππ ἀϊ6 ἄγοι ἀθ]]ο θη ΕΓΆΡΘη 
ιιίς, ομϊαϊίς, εγια6 ὃ τίς τίνος ἐσ- 
σί, τίνος πατρίδος δ᾽νποπίά. ΕΡΊρΙ. 
1595: ὙΕ1 21.511 1. ἘΠ:099. Ἰγαγ. 
ἴοη 258. δ]. 86. Ρῃοθη. 128. 16 
γυ]ς. τίς ἔφυς Κοπηΐδ πἴομι "]6]- 
νῬδθη, ἀὰ ἀΐθ86 ἔαρ τη 461 ζιὺνοὶ- 
ἴδῃ. ΖΒ" 6ΠΗ6]6. 16 γράορθυῃρ 
465 τοῦ (τίνος) ἔφυς ἴῃ 7668 
ΠΘΚῚ ΠΟΙ] ἂὰ5. ἄδθπι τίς σ᾽ ἔφυ 
(ἔφυσε) ἀον Ἠάβομνι.. πἰπάσροι. 16 
Απίννονὶ 220 [ἢ 

φ05.. τίς ὃ πολ. ἄγει, νϑῖ. 
288 ἢ. ΡΠ]. 601. 

208. ἀπόπτολις, εἰμί, δηῖ- 
πνονίοι Οοά., ᾿πάθπὶ 6" ΠῚ δι 416 
Ἰοίχιθ Εσαρο ὑπ ἀοοῖ ἀυϑνν ΘΙ θη 

δηΐννορίοι, νἀ πΡοπ οὐ ἃ ἀϊ6 "61- 
ἄθη ἀλγῖθοη. ῥ᾽ πίοι ΘΙ ΠΡΟ ἢ 
το 6. 

209. Να5 ἰδ 8, ὑγ655}8}} ἀϊὶ 
ἸΠ5 ὙγΑΡηδ᾽, ννὰβ αἴ! πΠ5 Ζιι ἰΡᾶΡ ἢ 

γοΡθ οἰ ϑυ --- Νδοῖ Ποιιμᾶπη Ρ6- 
Βηπῦ. ΠΡ Στροφὴ γ΄. ἄογοη Αη- 
ΠΒΊΓΌΡἢ 6 298 Ὁ 561. οοῖ ἰδ 65 
ΘΠ ΒΟ αἴβαμη. πἷξ ἄἀον [6 06 0116- 
ἴθσαηρ πη ροΒοπάθη ΚΎΙΙΚ βοῆννου- 
ὁ] ροοϑιαιιοι, ἄἀυγο τπδποΠ  ]6] 
Αϑπάογαηροπ. οἷπθ βθηδιθ ΠΘβροη- 
ϑίοη ΠΘΡΖαΒίΘΙ θη, 16 Η. 65 βοίδδῃ 
μι. 

210. ὙΥῚ6 βου" Οοά. νυ ὔμβομι, 
ὙΘΙΘΓΘ ΑἸ ΚΙ ἄραπρ ἀρουῃοθ θη Ζὶὶ 
νγορίθη, ν ΡΡα}} ἀϊδ ἀορρθὶῖε Απᾶ- 
Ρβονὰ (468 μή ππά ἀϊΐθ Ἠδυϊαπηρ γοη 
ἃ » ἔρῃ (ἰἰογιηι ὕγι16}}0847}6), ἐξε- 
τάσῃς υπά ματεύων. 

213. φύσις, ἨοΥΚαμΓΙ, 
1281. 

ΑἹ- 

20ῦ 

210 



1 ᾿ , 

Ὁ8 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΧΟΡΟΣ. 

21 τίνος εἶ σπέρματος, ὦ ξένε, φώνει, πατρόϑεν. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

2,ὔ ’ ] ’ 

ὥμοι ἐγώ, τί πάϑω, τέχνον ἐμόν; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

λέγ᾽, ἐπείπερ ἐπ᾽ ἔσχατα βαίνεις. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

2 2 3 - 2 Ν 2 ’ 

ἀλλ᾽ ἐρῶ. οὐ γὰρ ἔχω καταχρυφαὰν. 
ΧΟΡΟΣ. 

μαχρὰ μέλλετον, ἀλλὰ τάχυνε. 
ἸΡΜΟΥ ῖ ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

220 “αϊου στε τιν; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥ, ἰοὺ ἰού. 

ΟἸΔΙΠΟΥ Σ. 

τό τε “Ζαβδαχιδᾶν γένος; 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ. 

δ ᾿ ᾿ ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

αϑλιον Οἰδιπόδαν; 
ΧΟΡΟΣ. 

δ Ν  }) ᾿ 

σὺ γὰρ οδ᾽ εἰ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

δέος ἴσχετε μηδὲν ὅσ᾽ αὐδῶ. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὯΝ ὍΝ 27 , ὌΝ 2} 

ἰώ, ὦ ὦ. δύςμορος. ὦ ὦ. 

ΟἸΙΛΙΠΟΥΣ. 

220 ϑύγατερ, τί ποτ᾽ αὐτίκα κύρσει; 
ΧΟΡΟΣ. 

5) Ψ ὦ 4 

ἔξω πόρσω βαινὲετε χωρας. 

211. ἐπ᾿ ἔσχατα βαίνεις, 
αὐ «ἰζίηιαηι γιϑοοοδλίαίοηυη αὐἀἰαοίιδ 
68, ΜΝ611 Οϑα. ποῖ 212 πίομι μι 6} 
δαβννθίομθη Κη. 8]. 0. Ἀ. 1Τ|. 

219. μέλλετον,, ἰῃ80 6 Γὴ θ6(. 
ταῖρ Απὶ. ἴοι θοβργοοιθη παὶ; τ ά- 
χύυνε ἴονάθνι ἄθπ Τρ ΘΟΒΘΙ" δαΐ, 
δῖοι. σὰ θΘΘΙ] θη. 

220. θὰ5 ΕΥΒΟ ΘΟ Κοη θ61 "]05561" ᾿ 
Νϑηπαηρ ἀθ5 Νάπιθηβ ον κᾶν! 510} 
15 ἄν ΔΙ] ϑιηθῖη νου οἰ μοῖθη Καπ- 
ἀρ νοῦ ἄθη αγθιθὶη 465 Πρ ἀδκΚὶ- 
ἀθηρ ΘΒ ἢ] 6 15, νρ]. 597. 

228. δέος ἴσχετε μη δέν ἰ5ὶ 
δηὐννθοΡ. πλοῖ ἄθπὶ βίππθ γὸπ μὴ 

»-ττὐῦπιῃιυιν νυν τ ἡϑϑἋ]αἍἍΔ ΜΝΝΜΜ ΡΜ 
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ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἃ δ᾽ ὑπέσχεο ποῖ καταϑήσεις; 
ΧΟΡΟΣ. 

2 Ἁ ᾿ ’ », 

οὐδενὶ μοιριδιὰα τίσις ἔρχεται 
ὧν προπάϑῃ τὸ τίνειν" ἀπάτα δ᾽ ἀπάταις 
ἑτέραις ἑτέρα παραβαλλομένα 

290 

’ 2 “ 2 ᾿ 2 

πόνον, οὐ χάριν, ἀντιδιδωσιν ἔχειν. 
Ἁ Ἁ - ἀνά, ’ “ ΒΡ 

σὺ δὲ τῶνδ᾽ ξδράνων “ταλιν ξχτοπος 
3 »᾿- ἐμ ν 2 

αὖϑις ἀφορμος ἑμᾶς χϑονὸς ἔχϑορε, 

μή τι πέρα χρέος 
ἐμᾷ πόλει προςάψης. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
ὦ ξένοι 

δειμαίνετε ταῖν ὅσα νονθυπάθη οἀ6Ρ 
τούτων νον ὅσα τὰ ἄθηκθη. 

2271. Οοά. Ροζίθιῦ διοῖ δὰ 416 
γον" Νππιιπρ' 5οῖπΠ65 ΝδΙ 6517 6- 
μα] λθπο Ζ α51 ΟΠ ΘΓ Πρ. -- ποῖ κατ α- 
ϑήσεις; οι π 1151 ἀπ 4 16 
Οὔ θη ἀμβουποιθπο δομαϊά 
ΖΒ] 6 πη, ψνῖθ ἀθίη βοροῦοηο5 Υ οΥὶ 
Ἰόβϑη Ὁ ϑοηβδὶ ἴῃ ἀΐθβϑθη δίππθ χα- 
ταϑέσϑαι, ννγΟ 55} 810 ν θ]]δῖομι χα- 
ταϑήσει. 

229  ΝΙοπιᾶπάθπι ὑν1{{ἰ 
ΟΠ ΘΠ Κ881. σοογάπιθιῖδ 
δίγαῖίο ἀϊὸ Ανινᾶρυπρ 465- 
56, 85 ΘΓ ΥΟΤ ΠΟΘΙ Ρ ΘΙ εἰ 6, 
ἃ. π". Φοάονπιᾶηπ ἰδὺ 65. πηθθηοιη- 
10η, Θθθη ΟΡ 6 πθὴ [{η ΘΟ} 5 
ῬδοΙθ Ζὶ ποιμθη. Πθηη πδο]ῖ 0. 
Ἡ. 042 ρα] ἀθι' ανιηάβαὶζ τὸν ὅδει- 
νὰ δρῶντα ἀνταμείβεσϑαι καχοῖς. 
ον (δον ἅ})6}" οι δυρίοι ἀρ ἢ ἀϊ6 
Τράπουο νου ννοιραηρ 465 ΝΑΠΙΘΠ5 
προπαϑεῖν ἀπ 5οπῖν νοι Πδ]ιθη 
561 ΠῈ5. ΟΡ 65. Θηϊθιιπάθη σι 861Π. 
γον. οὐδενὶ ἔρχεται (--- οὐκ ἔρχε- 
ταῦ) μοιριδία τίσις τὸ τίνειν (Δος.) 
ὧν προπάϑῃ, ἱπάοπι ἀον φημ εν ὧν 
γνο ἄθιι ἴῃ δίηπθ νοὴῃ τίνεσϑαι 
(υὔβϑοπ 14556η [ᾧν οἷν 85) 
σοίαθοίθη τίνειν αἰ]ιδηρί. --- ὭϊΘ 
Βον μοίρα δία, νοι μοιράς, Μνο1- 

ἃ ϑραῦοθ ἄορ ΟΈΘΙ]6ὰ. [ἀπτη, 
ἰπὲ 561 ὈΠ5Ι]ΟΠΘΙΝ. 

290. θὰ Καππδὺ ἀἴοῖν πἰοῖ! Ρ6- 
ΒΟΙΥΘΡΘΙ, ἀα55 ΜΠ ἀη561 ΟΣ 
Ζαν οΚηθίπμθη: ΤΡ δ᾽ 61 ἢ 6 πὶ 8 π- 
ἀν Προ χυ δίδα 6. 66.- 
δ'θ! 1 οί θυ [μ 614, αἰ ομ υ1μπ51, 
ζαροκ, ἃ. Π. 6 δἴπθη μά θυ π 
μη οΡσαηροη πα΄, ἀαΥΓ 5101} πίομὶ 
θΟΚΙάσθα, τνθππη ἱππὶ τα (ΘΙ 6 πὶ 
πΠΑΠΡΘΠΘΙΝ γοΡΡΟΪ θη. ννρά. 10 
ΟΥβίΘ ἀπάτη 1831 [ἴ, 6 θὲ. δπ ς 
θαις ἑτέρα τὰ 0. Β. 222. 
παραβαλλομένα, ἀντισουμέ- 
νη, ὕθρθηϑα, Ὁ. ἢ. 991. θὲ" χά- 
οὡς δοθοηῦθον πόνος, δὰ ΒΡ. 
ΗΕΙ. 1441 ᾿ Τιο. 4, 80 ἡμῖν οὐχ 
ἂν ἀντὶ πόνων χάρις χαϑίσταιτο. 

Ὁ): τῶνδε, γΡ]. 110. 
294. ἄ φορμος (ἀφορμηϑείς) 

6}. τἷἱξ ἔχϑορε. )6πὶ Ερπϑίθ 
ἀον Μδππαηρ Θπίβργῖομς ἀϊ6 Ηᾶι- 
ἕυπρ 'ιἀον Ννοτίθ,, Ὑ8].: 110. 0. Ἡ. 
192. 

28ὅ. πέρα, ΜΙ) 5οῖιοῦ. ἀδ5 Βε- 
ἰγροίθπ 465 δίῃ οἷπθ ϑδύπηθ ἄθν 
γνϑη]οίζίθη (ἀουποίιθη Π 5. ν, νϑ]. 
400 ἢ. -- γρέος νῖθ 0. Β. 150. 

291 {{Ξ Αππβοπθ ϑπιοι! ἀθη (πο 
2ι ᾿οβᾶη!ροθ. ἀσγροῖ ΕΡΙ ΠΟ Π Ὁ; 
ἂη 416 αἰβοια Ηιμπηδμπιᾶϊ, ἄπχοὶι 
ἀὰ5 ἴῃ ἄδθη (01 415 οἰηζίρθη Ποι- 

- 
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00 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

3 αἰδόφρονες, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
γεραὸν πατέρα τόνδ᾽ ἐμὸν 
οὐχ ἀνέτλατ᾽, ἔργων 
2 “" 

240 ἀχόντων ἀΐοντες αὐδᾶν, 
2 2 Ρ) Ἁ Ν ’ « ’ 

ἀλλ᾽ ἐμὲ τὰν μελέαν, ἱχετεύομεν, 
3 ,ὔ γ , 3... εἷ 
ὦ ξένοι, οἰχτείραϑ'᾽, ἃ 

- ΡΣ σιατρὸς ὑπὲρ τοὐμοῦ μόνου ἄντομαι, 
γὕὔ -ὝἪ 

ἄντομαι οὐχ ἀλαοῖς προςορωμένα 
ΒΩ Ν 27 [οἱ εχ 3 ο 

2άδομμα σὸν ὁμμασιν, ὡς τις ἀφ᾽ αἵματος 
᾿Ξ ,ὔ »-»" Ν Ξ 

ὑμετέρου προφανεῖσα, τὸν ἄϑλιον 
αἰδοῦς χῦρσαι. ἐν ὑμῖν ὡς ϑεῷ 
χείμιεϑα τλάμονες. ἀλλ᾽ 
τὰν ἀδόχητον χάριν. 

10 ρβοβοίχζίθ νουιραῦθη ἀπά ἀαΓῸ 
ἘΝ ἰΒΟ α] ἀἸραηρ ἀ6. πη Ποῖ νν ΠΡ ἢ 
Τπαίθη ἀθ5 Οθάϊριβ 1} 461 4115 6- 
Τηθῖπθη δοθνν Δ ο Πο ἀοΡ ΜΙ Θηβ θη 
δοϑοη ον. ἄον (ἀδιτου] οι. Β6ὶ 
ΑἸ]Θιπ, ννὰϑ {ππὶ 6110, θοβομννὸνι 
516 ἄθη (πον, πὶ ἀρδὶ γαῖΐοιν ἔν- 
ῬΑ η Ζι μά )6η. 

251. Μὶϊ αἰδόφρονες, ννοβθη 
247, ΄τϑᾶππηὶ Αηΐ. ἂμ ἄθη νοη ἄθη 
Βονν οι πο. ΑἰΠΙΚὰ5 Ρδβοπθυα [ἢ 
ἈΠΒΡΓΟΝ ΘΘΠΟΙΠΘπθη Ἀππηὶ (61 
ΜΙΙ46 σόρθη ἑχέται, νϑ]. 200. 1268. 
-- ἀλλά βοιὸν! χὰ ἐμέ 241, πὴ 6 1- 
ΠΡ Δ ΘΠ ΘΝ 5... 8. γ 8 ΠΡ 
ΘΌΟΝ ; ννΘ55}} 810 65. πᾶο] ἄθιῃ [ἅη- 
ΟΡ Ζνν Ἰβοῃθηβαίζο νυ] θθθ ο]. 51. 

240. ἔργων ἀκόντων (ἀκου- 
σίων, να 973. 0. ἘΠ. 1230) ἀΐο ν- 
τες αὐδάν, ἀὰα5 ἀον σι νοὺ- 
ΠΟΘΙ Ομ 561Ππ 60} ἄἀοον πῆῇ- 
γι 1Πρ θο ραηβθηδη Τῇ ἃ- 
[θη Βᾶθὲ ἴ" ἄδη Ναίον πἰομὶ 4 υ]- 
ἄἀθη ν ]!}6η, π᾿ 510}. Θη ΡΠ θη ρθ- 
Ἰιθῖβ5θη. θὑρά, 56|051 ᾿νᾶτ1 ΠΟῸῸΝ 
11} Κοίπθπι Ὑ ΟΡ 56 1Π01 ἔργα ον- 
πεῖ, ν65584}}0 ἀΐοντες, νυὶθ 
διῶ ἀκούω, νλύω (Κυᾶρον αγάιϊημι. 
589, 1. Α.2.), δυΓ [ἄμ Ρο5 αφμῦν- 

27 ’ 

ὑτὲ, γευσατε 

ΡΣ Ψ' » 

διὰ σέϑεν ἄντομαῖι, 

μὰ θα ἀπά ἀὰθ ἴθ ΕΌΪΡ6 ἀθϑβοη 
Γονυιἀααου πο 556 ΡΘΠΘῺ 1188. 

242. ὦ ξένοι. ὉΪϊ6 ἃι.5 290 ν]6- 
ἀθν δυϊροπηοιηπθηθ. Αηγοᾶθ δ οι 
45 ὨγΙηροηθ ἀδν ΠΟΥ ΖΙΙΟ θη ΒΙ[16, 
16 244 ἀϊ6 Απδρὶιονὰ ἀδ5 ἘΣ Π08. 

244. οὐκ ἀλαοῖς ἢ, ΠΩ ἢ 
ὈΠπη4, ννῖθ τπϑίη δαΐθι, ἀμέλει 
τὴ} ἄθιι Β]]ΟΚΘ ᾿πηΐρϑι" [1606 ΘΟ} 
δηϑοῃμδιθη ἃ. ΑΠΟΡ θη [Ῥεπιάθη 
Μᾶππογη βοβοηθ 6}, ὑπ ἀ16 1ππηρ- 
Γράα! 66 ΘΙ 5 πὴ Κὶς ἢ16}}}; σὰ γθν- 
Ἰοίζθη, βοίζί δἷθ πΐπζι ὥς τες [, 
νγ 16 οἴη Κιπά ἄρθη Ναῖϊθγ. 

241. αἱ δ ώ ς νεάθαϊοι 416 ἄθπι Τ]η- 
δ᾽ ἀοΚΠ Ομ πα. βομ! ἀϊρα Π ΘΙ] ρ6 56 οι 
απ4 ἀὰ5. ΕἸ θᾶΡπιθη παΐξ {1}. --- ἐν 
ὑμῖν κείμεϑα, νϑῖὶ. 0. Β. 914. 

249. τὰν χάριν, 461" ΑΥΕΚΟΙ 
ρθη 292, ἀδόχητον, νον 
11" πᾶ0 ἢ} ΘαΘΡη δΔηΓἀ προ] 10} παρ θη 
Βοπθ θη. οοϑθη πΠ8 "ἀδϑίο Π}6 ἢ} 
δα πἀπβοῖθ Δ ΚΡαΥ ΚΟ χἄβ]θη 
ἀν". 

250. Ν 6}. ἄντομαί σε πρὸς 
(τούτου) ὅ τι σοι φίλον ἐκ σέ- 
ϑὲεν, νρ]. ΡΠ]. 4609. ιρΡρ. Αθη. 
ἢ; 112... 10.891: 90... 61 εκ 
σέϑεν 50. νυν θὺ --- ν9]. 248 ---- νο}"- 
Ζυρϑνν οἶδ τέχνον νὸν: τῇ ἄθη δι 1- 
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2λΧ Ἂ ὯΝ ’ ὍΝ ’ ΡλῚ 

ἢ) τέχγνον, ἢ λέχος, ἢ χρέος, ἢ ϑεός. 
Ἄ Α 2) ὉΝ 2 - Α 

οὐ γὰρ ἰδοις αν ἀϑρῶν βροτὸν 4 υ, 
[οἱ 2) 2 ᾿ 

οοτις ἂν, δἰ ϑεὸς 

ἄγοι, ᾽χφυγεῖν δύναιτο. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἴσϑι, τέχνον Οἰδίπου, σέ τ᾽ ἐξ ἴσου 
οἰχτείρομεν καὶ τόνδε σιμφορᾶς χάριν" 
τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν τρέμοντες οὐ σϑένοιμεν ἂν 
φωνεῖν πέρα τῶν πρὸς σὲ νῦν εἰρημένων. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

τί δῆτα δόξης, ἢ τί κληδόνος καλῆς 
μάτην δεούσης ὠφέλημα γίγνεται, 
εἰ τάς γ᾽ ᾿ϑήνας φασὶ ϑεοσεβεστάτας 
εἶναι, μόνας δὲ τὸν χαχούμενον ξένον 
σῴζειν οἵας τε χαὶ μόνας ἀρχεῖν ἔχειν, 
χἄμοιγε ποῦ ταῦτ᾽ ἐστίν, οἵτινες βάϑρων 

σθὴ ϑαιθδίαπιινοη ἰδὲ οἰννὰ σέϑεν 
Δ]|16ῖη σι ἀθηκθρη. 

251. λέχος, αδιιίπ; χρέος, 
γον ον Βοδιίζ; ϑεός, }6- 
Β0Π 66 }5. νουΘ ἢ ΡίΘ Εἰ 1 ΠἸΘ προ 1610. 
16 Ἠδαΐαπρ, ἀθ5 ἢ ιοίρουὶ ἀὰς 
ἘΠΠαΡΙΠΡΊοΙ6. ἀθνΡ Πδάα6. 

252. ΥΊΟ "61 Πομηον ἀϊ6 πη θη50}}- 
ΠΟ οη νοΡρο πηροη βΘΡ πα ἤθη (ὐι- 
ἴθῦη Ζι" ἰ,ἃϑὲ δοίορὶ ννοράθη, 80 
Ιᾶϑϑδι πὶ. ἄθη Θϑά. νοὴ ἄθη (ὐι- 
1 π ἴπ5 {Ππρ͵|ος ἀπά νοΡράρθυθ θη 
πον νγογάρθη, νρ]. Απὶ. 6024. ΕἸ. 
096 ὅταν δέ τις ϑεῶν Βλάπτῃ, 
δύναιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἰσχύων φυ- 
γεῖν. ΑΘ οἷν Αἱ. 458 [᾿ --- ἴδοις 
ἂν ἀϑρῶν, δοηἂι Ζυρθ856- 
θὴ ψνῖνρδι ἄπ [τὰ ἄθπη, νρ]. ζὰ 
ΡΙΗΙ]. 450. Πϊηίον βροτόν δι νἱο}- 
1οιομὶ οὐδέν᾽ ἄν ΒΡ [ἌΠ|6π. 

204. σέ τ᾿ ἐξ ἴσου καὶ τόγ- 
ὅδε, νϑῖ. 241 {ἢ 

250. ον (πον νου πανὶ "6 ὶ 220. 
258. δόξα, ἀδν 4] ϑιπθῖπα αἸδὰ- 

Με, ἄθι'" 5160} ἴῃ 46" χληδὼν χα- 
λή ἀπββοτξ. 

2509. μάτην δεούσης ἰ5ϊ, 

τηᾶ᾽' πᾶη "δίγα αυμίοαίαθ οὔθν 
67.6}}6 αἰϊία θη 5 νουϑίθηθη, μ56- 
ὙΥΙΒΒΟΥ ΠΙΆ 556η ΡΓΟΪ]Θρ 50} ροϑαρὶ, 
(ἃ 510} 718 δῦθθῃ οὐϑ δῖι5 ἄθιη Ὗ8γ- 
ἴλμγθη βόσοη ἤθη ἱκέτης ἀδν Ἀπ πὶ 
ΑΘ ὴ5. 415. οἰ[6] ουννθιβι. 8]. ΕἸ. 
991. 

200. 8]. 101. ἘΠῚ Πς ΒΘΗΙΣ 
ΚΙΘ5. "δῖ Το. 2, 40, πη. ΠΡ. 
111. 390 ἀπά ἴθ ᾿ᾶππροη Ἀπ] π- 
γρά!ρκΚοιίθα ἅπηπομον Αὐὶ 61 ἀθπ 
Πδάμποιη. 

201. μόνας, νο"}" ἃ116π. 80- 
ΡΠΟΚΙΟ5. ἀθηκὺ Ζαμια} Δῃ ΟΙΓΟ5[685. --' 
κακούμενον ΠΥ ΡΠ τη 

ἢ οὶ ΘΒ 6 }}}. 
2θ2. σῴζειν, οιτοπά δυῖ- 

ΠΟΘΙ πη, ἀρκεῖν, δοδθα οἷ- 
νν ] 86 ΔπξΡ ΓΟ Βοῃ α  Ζ θη. 

209. Ναοι, τί ὠφέλημα γί- 
γνεται, εἰ ..οὉ οὐννρίοῦ τηϑη 

κἄμοιγ ε ταῦτ᾽ (ἀϊο5θ᾽ δ6- 
ΡΡΙθβθπθ. δορζιὰρ Α1Π6η8) 
οὐδαμοῦ ἐστίν. ϑιαῖ! ἀδβϑθη 
ὑπ οἷπο ἰοθθπάϊρουα Εσᾶρο ἴῃ 
ΘΙ ΘΙ πὶ δῖππθ οἷπ, νυν]. 1188. 0. 
Ἀ. 990. 9089. Πιπίο ἀο" ΕἾαΡο 

200 

200 
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- 2 , ᾿ ΕῊ 15) 

ἐχ τῶνδέ μ᾽ ἐξάραντες εἶτ᾽ ἐλαύνετε, 
,ὔ , , 2 Ἂ Χ 

Ὡρδογομα μόνον δείσαντες; οὐ γὰρ δὴ τό γὲ 
--αἀὌ ) 5) Φ" 3 μας ΠΟῪΣ ΠῚ . ’ Ὅ. 9) 

σῶμ᾽ οὐδὲ τἄργα τὰαμ" ἐπεὶ τὰ γ᾽ ἕργα μου 
ἈΦ ΕῚ δ δ “Ὁ ὮΝ ’ 

χυξττονϑὸν ἐστὶ μᾶλλον ἢ δεδραχότα, 
εἴ σοι τὰ μητρὸς καὶ πατρὸς χρείη λέγειν, 
ὧν οὕνεχ᾽ ἐχφοβεῖ με. τοῦτ᾽ ἐγὼ καλῶς 
ἔξοιδα. χαίτοι πῶς ἐγὼ καχὸς φύσιν, 
ὅςτις παϑὼν μὲν ἀντέδρων, ὥστ᾽ εἰ φρονῶν 
ἔχερασσον, οὐδ᾽ ἂν ὡδ᾽ ἐγιγνόμην καχός; 
γῦν δ᾽ οὐδὲν εἰδὼς ἱκόμην ἵν᾽ 

μά Οδά. οἰννὰβ ἱππθ, ἃ]5. ὁ" δ." 
Αηΐννοῦῦ ΟΡ "6. θδπη [ἅπΡι ΘΙ 
ΤΟΥ} τἷΐ οἵτινες, νο ὙγΘ] ΟΠ 6 
γοῦίο οἷη ἔλαθ ο ̓οἢ Θ οἰ, 4δν- 
ἀλ ὸΓ δύθῃν! ΠΡ ἢ Βράθρ 
510}. νοὴ 56108ι ορράἅηχι. 8]. 427. 
19545 

204: ἐξάραντες (210), Π]1η - 

ΟΡ ΘΒ θη Θ΄ 556; ἐλαύνε- 
ΦΕ 2 ΟΌ.- 

206. ὄνομα μόνον, 220 Γ΄. 
200. θόπη νυθάθν τηϑΐη σῶμα, 

γνὸη ἄθ Κοίηθ (ἀθία " ἀγο , νν6]- 
ΟἸι6 5. νι 6 1" Θὰ} σι ΕΒΓ ἢ 
5. ΠΠΙΘ ἢ 1155, Καπη Θπ6 ἢ ἰη ΕαρΟΙς 

56[Ζ0 η΄, ΠΟΘΙ 0] ποῖ ἕργα 
ἀὐν! θη 65 ἰδαμ, ἀὰ “ὅπ 
201 Π ἐπ εν τ ἔργα μου 

{{ (ΡΒ. 947). ὙΥ ἃ5. δἰ βϑη!Π0}} νο ὴ 
Θοα. 56 1080 641}, 61" 56] πεπονϑὼς 
μᾶλλον ἢ δεδραχώς, ἰδὲ Κἄμπα δυΐ 
ἀϊὸ ἕργα ἅμθεονιμαροπ, ἀπ ἀΔάαΡο]ι 
4ἃ5 ΑΡϑοπάθυ! οι ἀοι" Ὑ υ ἃ [1556 
ὑπ ἀθπ ΒΟΡΪ ἀθ5 πεπονϑέναι 
Ζὰ βομῃᾶγν[ϑη. Ὑ8]. χὰ 0. Ἀ. 1215. 
ΘΠ ΚΘρΘᾶΡΟ: 7 αὶ ἃ ἤϊα7ι Ώ107"6 517.- 
πιο αϑαϊγδί ἐδαγι δἰγιγ)8.. 

208. Μοῖποὸ Τηαΐθη. δἰπα 16}}}1" 
ἩΪ" ΔηΡΘΙΠΔηΘ, 415. νῸΠ 111} ν0]}- 
Ῥνυδο 6 (γὰθ ὧἊὰ Κὰν ΟΡ ΚΘηΠΘη 
Ἰηὔθϑιοϑ), [}Ἃ4115 160.) αἱ ἄϊθ 
ψοΡπα]η15586 σι αίον παπᾶ 
Μυιῦον 50] ά νη 501106 (ΕἸ. 
930), αἂπὶ ἀοΡο 1116 η ἀπ οἱἷ- 
ΦΘΠΠΠΟΝ, νυν ῖὸ ἢ νῸ0}}] 6158, 
ΜΟΙ ΠΪ1 ΘΙ ΒΟ ΓΙ οΚ5ι, οὔννο}} 

, 

ἱχόμην, 

Ὀ 1516" 161] 10. πηθίη Νάπι βοπδαπηΐ 
ἰδῖ. Οθάϊριυβ, νυν ϑίομ ι" ἄθογἃ}} τὴ 
᾿πποῦοὰ ὙΥΙΦΟΡ θη. ἀϊα Οτθαοὶ, 
416 ὁ νϑγῦρι, θογάμνι, ἀθαϊοῦ ἢὰ 
γορ ὙΥοίϊθη ἀἴὸ Ἠρθίλραὶ τ [ο- 
Καβδίθ ὑπὰ ἄθη Μογὰ ἀδ5 [,ἴος, 
ΤΠαίθη, ἄθυθη ΘΘηΔΊ ΟΡ ΠΥ ]Θρἢρ; 
ἀὰ5 Εηϊδοίχθη (65 (ΠΟ. γῸ" ἄδι 
Ναιῆθη Οδάϊΐρι5 Ρϑβοι ρθη. ννῦν- 
ὧἀθ, 8δη. Υ8]. 209 Π΄. 518 Π΄. 962 ΗΠ. 
1195}. 

210. κακὸς φύσιν, νοῦ Νὰ- 
[ὰ} ΒΑΡ. Ρ, ἴπὶ ἀδρθηβαὶΖ Ζὰ 
ἄθὰ ἀπ 6] ρθη ΡΟ ΚοΙ υηρθη, ἰπ 
416 61" νϑυΠοσμίθη ννοάθη 5016. 

211. ἤθ παϑὼν μὲν ἀντέ- 
δοὼ»ν “0116 ἀθι" ΠΙΟΒΙΟΡ οἰ ΘΠ. 10} 
ὁπ ΣΘΡΘηΒ 6] οη ἔπειτα ὁ ἐξ ἐθῶν. 
οὐ 8 ν (ἀντέδρω»ν), νουννηάο}} 
ΡΟ ΠΆΘΟΙ ΘΙ" ἀἃ5. φυνοῖία ϑαιζρηοά 
πη οἷπθη (ἀδρθηβαὶζ χὰ ὥστ᾽ εἶ 
φρονῶν ἔπρασσον, ὙΥ ΘΙ ΟΠ ΘΙ" 
δα}. ΖῚ ΟΡΡΟΒΙ 0616" Απκηῦρ[αηρ; 
πα 116} οἰ! ά. Ο64. ᾿ο!ιααρίοῖ, 
56 1051 νγθὴπ 61" (θοῖ Μογάθ ἂμ 
Ὠγοῖννορο Ὁ. ἢ. 1118 [.) πὶ Β6- 
5 Πηπηρ ΘΠ Δ η 461} πᾶϊ 6, ννυὰρ 6. οἱ" 
ὦδε, ἃ. ᾿. φρονῶν, ἴπ ἀϊο- 
561} 4116, ποῦ ποι οἷα 6ν- 
ΤΌΘΙ 61" 561η, ἱπάθιθ Ο' 80} [1 
510}. ἄδθῃ ἀνπυπάϑαὶζ 229 [ἰὉ ἴῃ Αη- 
ΒΡΓΌΟΙ πηι, 

218. νῦν (δέ ΘμΙΒρΡ ΟΝ: ἄθηι εἴ 
φρονῶν ἔπρασσον. -- ἱκόμην 
ἕν ἰχόμην, Ὑ51. ὁ 9ὺ, Ὁ ΠΝ; 
1910. 



᾿ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΏΝΘΩΙι. 

ὑφ᾽ ὧν δ᾽ ἔπασχον, εἰδότων ἀπωλλύμην. 
ἀνϑ᾽ ὧν ἱχνοῦμαι πρὸς ϑεῶν ὑμᾶς, ξένοι, 
ὥςπερ με χἀνεστήσαϑ'᾽, ὧδε σῴσατε, 
χαὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες, εἶτα τοὺς ϑεοὺς 
μοίρᾳ ᾿μποιεῖσϑε μηδαμῶς" ἡγεῖσϑε δὲ 
βλέπειν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸν εὐσεβῆ βροτῶν, 
βλέπειν δὲ πρὸς τοὺς δυςσεβεῖς" φυγὴν δέ του 
μήπω γενέσϑαι φωτὸς ἀνοσίου βροτῶν. 
ξὺν οἷς σὺ μὴ κάλυπτε τὰς εὐδαίμονας 

214. ὑφ᾽ ὧν ὁ ἔπασχον, 
(ὑπὸ τούτων) εἰδότων ἀπωλ- 
λύμην (0. ἢ. 1454), ᾿πδοίενη ἀἷθ 
ΕἸΐορα πη ἰπ ἄθν θαννιβϑίθη ΑὉ- 
510, [πὴ ἀπ ΖῈ}} 1 ηΡ 6 η, διβϑοβοίζί 
μαίίθῃ. 

70. [πὰ Οδρθηβαῖζε κι 2064 ἐξα- 
θαντες “εἶτ᾽ ἐλαύνετε Πομὶ 
Οε6ἀ., {ππ πὰπ ΔΌΟι Ζιι Γοίίθη, ορΊθ 6 }- 
γνῖθ ΟΡ, ἄδθιη (ὑπο [Ὁ]Ρβᾶπι, ἀπ κοι 
Ζυαο! θοῦ νου ]άθθθη μἃ}0}6. ἃς 
καί ἴθ χἀνεστήσατε νῖο ΤΊ. 
0. ΕΠ. 1θῦ. γε]. ΑΓ. ΝᾺ}. {177 
νῦν οὖν ὅπως σῴσεις μ᾽, ἐπεὶ 
κ ἀπώλεσας. Κυῦρον αν. 69, Ὁ: 
Ἀ.551ὃ. 

211. τοὺς ϑεούς, ΘΤ 6 (ἀὐ[ίον, 
ἀ16 1 Ζὰ οἰ Ρθὴ νϑυηθίηΐ, βρη 
200 ἔν, Ὑρ]. ὅ. ῬΙΗ]. 980 ϑεοὺς προ- 
τείνων τοὺς ϑεοὺς ψευδεῖς τίϑεις; 
Ἀ656}ν. ϑαρμ!. 921 ϑεοῖσιν εἰπὼν 
τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβει. 

218. ΝΕ]. 209 Εϊηο ΜΊ5580}}- 
ταηρ ἄον (ἀδίίοι" ΡΠ οΚὺ Θ64. ἀάνὶη, 
ἀδ55 ἀθν" ΟΠ οΥ ὑροῖζ ροροθθπθη Υογ- 
ἰ65 ἄθῃη ἱχέτης γοηᾶροι Μ}. 
(ον δ η τοι μοῖραν πο εὐδόϑε 
πδοῖ ΤΥΡΙΚΙΙΠΪο5, ὑνοσχὰ ἀδηη 46» 
Αδαδ. πρὶν ἄθπι δίηπθ ψόη ἀτι- 
μάζετε ἰγᾶϊθ. Απάθυ μὸ ἔ ἴρᾳ σοι- 
εἶσϑε, χο μηδαμῶς ἀϊε 816]16 
465 ὕβθι!οἸοι μηδενός (οὐδενός) οὔ. 
μηδεμιᾷ (οὐδεμιᾷ) ἴῃ ἄθη Ἠθάθηδ- 
ἉΡΙΘη ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ μεγάλῃ 
ἄγειν Ἠονοά., ἐν οὐδενὸς μοίρᾳ 
παρωϑεῖσϑαι, ἐν οὐδενὸς μερίδι 
ποιεῖσϑαν απ ἄπη]! θη νορίγθίθη 

νυῦράθ, νυν]. ΡΙμ]. 498. ΑἸ]οὶπ ἀὰ 
ἀϊὸ ΤὉπιορροκαπρ νοῦ ἐν ἀῃρ]40}- 
ἸῸΝ βομθὶπί, 50 πᾶ} 6 10ἢ] ἀἃ5 ἄρογ- 
ΠΘΙΈΡΙΘ μοίραιυς ποι. ἴῃ μοίραι 
᾽μποι., ἃ. π. ἐν μοίρᾳ ποιεῖσϑε 
νογἅπαονι. Ψρ]. Ο. Ἐ. 11ῦ ἄλλον 
ἄλλῳ προςίδοις, ἃ. ᾿ι. ἄλλον πρὸς 
ἄλλῳ ἴδοις. 

281. φωτὸς ἀνοσίου βρο- 
τῶν, Κοϊπο5 βου οϑοη Μ θη- 
50 6α δι ἀθν ν᾽ δ]. θυ Ζυ- 
582 φωτός περὶ ἄθη ΒορΠ ΝῚ6- 
πιᾶη ἃ πἰ0 Ῥαΐπο5. ΠΟΡΟΓ. Αϑη- 
το ἤοπι. 04. 17, ὅ81 Οὐ γάρ 
πού τινες ὧδε κὐσόθνήτιν, ἀν- 
ϑρώπων “Ἱνέρες ὑβρίζοντες ἀτά- 
σϑαλα μηχανόωνται. 28, 181 ἀν- 
δρῶν οὔ τις ζωὸς βροτός. δοηϑί 
οἵ τινες ἀνέρες εἰσὶ βροτῶν. 

282. Βεῖὶ ξὺν οἷς (ἰπι Εἴη - 
ΚΙαπ ρ 6 πὶ ἄθη (ὐίίονΡη) παῖ Ο6ά. 
ἀϊὸ 285 [οἱβρϑηάθη, ἄθηῃ δοιννθρρυηκί 
(65 ἀοάδηκοπβ. δηϊ πα! πάθη Ὑγονῖθ 
ῥύου με χἀχφύλασσε ΠῚ ϑ΄ππο, 
οΖὰ μὴ χάλυπτε ϊ{ πὰ οἴπθη 
τη θ ον Ί5ο θη ἀδρρηβαῖζ μθΠ46 πη. ὙΕ]. 
100. (Ό16 γοΡκΚοπηαηρ ἀ16 565 γ6}- 
πᾶ] 0Π|5505. Πὰὺ Ὀἰπάδ εν Ζὰ ὧδ ρὸ- 
νυν! ϑᾶπθη. Αδπάοραπρ ἀνοσίου " 
τάδ᾽ οὖν Ξυνεὶς νρορποοβί.) 
Οοάϊραβ πιᾶππῦ ἄθη πον, ἰπὶ ϑ΄πηθ 
ἄρον αὐιίον, ἀϊθ 1ἢη βοῃάϊΖζοη, 510} 
561Π6 1 ΔηΖΙΠΘΙ 6 ππα πἰομΐ ἀυχῸ} 
ἀδὰ5 γονυβίοϑϑθη 465 ΕἸ ΟΠ πρ 5. ἄθπα 
δ᾽δηζοηάθη Ἀπμ νοη ΑἰΠθη5 ϑεο- 
σέβεια (200, ψνοΡδυΐ ἀποῖ εὐσδαί- 
μονες 2161}) ἴῃ ϑοιαῦνθπ Ζὶὶ 516]16π. 



28ὅ δύου με χἀχφύλασσε" 

29ὅ 

64 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

» Ρ] ’ 2 ; ΚΕ - 

ἔργοις «ϑηνας ἀνοσίοις ὑπηρετῶν, 
2 2 ες’ 2, ᾿Ὶ .« “ 2 ’ 

ἀλλ᾽ ὥςπερ δλαβὲες τὸν ἱχέτην ἐχέγγυον, 
μηδὲ μου χάρα 

τὸ δυςπρόςοπτον εἰςορῶν ἀτιμάσῃς. 
4 

ἥχω γὰρ ἱρὸς εὐσεβής τε, χαὶ φέρων 
27, 2 -ὝὟ- - ) 

ὄνησιν ἀστοῖς τοϊοὺ " 
ο ΟἹ ς ’ 

ὁταν δ᾽ ὁ χύριος 
χαρῇ τις, ὑμῶν ὅςτις ἐστὶν ἡγεμών, 

" Γ ε φογισμθλο. ἤ ἢ τ ΟἿ ὩΣ ἣ ν ᾿ Ὡθῦτόὸν διςαχούων “τανε ἑπιστήσει" τὰ δὲ 
μεταξὺ τούτου μηδαμῶς γίγνου χαχός. 

ΧΟΡΟΣ. 
- ,ὔ 3 ’ 2 , 

ταρβεῖν μέν, ὦ γεραιέ, τανϑυμήματα 
Δ. 9 Ρ) 2 ’ 2 Ν - ’ Ἁ 

πολλὴ στ ἀνάγχη ταἀπὺ σοῦ" λόγοισι γὰρ 
οὐχ ὠνόμασται βραχέσι. τοὺς δὲ τῆςδε γῆς 

ἄναχτας ἀρχεῖ, ταῦτά μοι διειδέναι. 

284. τὸν ἱκέτην (44), π86]"- 
ἀγιοκθνο}}! 415. νοῦ οἷἰποῦ ἀτγίθη 
ῬοΡβοπ, ϑΟΓ Δα ΡΟ μὲ Ζιμ οΥβίθη 
ΖαροΚΚθιρι, νυ] ὅ ἢ. --- ἕλαβες 
ἐχέγγυον, ἴπ βάοηι »θοορίοίϊ, 
116. ΜΈ]. 210. ἐχέγγυος 16 
Ῥαββίνίβοῖ αἰΐμδ 500), 510716 ἤ)'θέμι5. 

286. 0. ἢ. 1851 ἔρυτο χἀνέ- 
σῳσεν. 
51. ἱρὸς εὐσεβής τε, ρῖμε 

δορίογίδηιθ ρμη4745, ὙΥ61] ΟΥ' Δ} γ6γ- 
μοῖϑϑαηρ ἀον αὐτοῦ ἀφ Πᾶϊη6 46 
Ἐπππθηϊάθα φοπαϊῦ, νρ]. 6094, τά 
ἀαάπτγοι πιο} Ὀ]055. δἷπ ΓΡΟΙΏΠΊΘΙ;, 
ΒΟΠάθΡη. ΚΡ οἷη. ΘΙ Προ ΜΙ Π5ο]ι 
15, 

288. Εγϑδὺ 162 ροάθηκι Θδ6ά. 
00 (6. χέρη, νυ 10 }}6 510} ἃῃ 
5601η6. Αἰὐϊπαίμηθ Καύρίθη. ννθγάθῃ, 
ν8]. 12. 92. 610 ἢ. 

289. ὁ κύριός τις, “ῖο 0.8. 
101 τοὺς αὐτοέντας τινας, νϑὶ. 
205. Μὶ|ιὺ ἄδθια πον ᾿αὶ Θοά. νοὶ 
ΓΠΘϑθῖιθ. ποῖ] πἰοθῖ ΘΘΒΡΓΌΘΙ ΘΗ, 
ὙΥΘΘ5Π.41}) οὐ’ ΟΡ {ππαὶ, 45. πᾶ} 6. οἱ" 
ἄθϑϑθη Ναιπθη νοῖῖ ξένος 09 ποι 
ἴον οΡίἌμγθα. Ζὰ χύριεος, ηιἴὶ 
008 57:05 66 (6 γ61 ἵμ5 μαϑδί, νι 
ὑμῶν ὅςτις ἐστὶν ἡγεμών 
ΘΡΟΧΘΘ ΘΙ Ί50}., ἱπάθπθ. 16Π601 ΟΡ θα 

Κοίη Αμάθροι" 415 ἄἀθι" δηἀοο νοι. 
561η Κᾶπη. 

290. 16 βοϑἰπηηΐϑϑνο  α νον ῦ- 
βίαηρ, ἀϊο Ορά, χῖν Ὀοάἀθραυϊδαιη οι 
Τοηθ 5ρΓ ον , τηδομῦὺ ἄθη (μον δ6- 
ποῖρίθ", ΝΟΒΒΙΟΠς χὰ ὕλῃ. 

291. μεταξὺ τούτου, μέχρι 
τούτου, θΡΔΘΠΥ]ΟΡ 50} βίαι μεταξὺ 
τοῦ νῦν χαὶ τοῦ προςγενέσϑαι τὸν 

κύριον. ΑἜΠΠΙΙΟΝ Βα. Ηδκ. 4398 
ξίφους μεταξὺ καὶ πυρᾶς ᾿Α4χιλ- 
λέως, νν)ὰιμγνοπά ἀθν Ογῖ, νοῦ νο 
ΡοΪγχοπᾶ, δυβρο  , Ζὰ ορρἄηζθηῃ ἰδ. 
--- κακός, γιογίαα;, τὶν ΒόοΖιιρ᾽ 
0 5θῖη. οὔ θη ϑΟβΟΝΘΠΟ8 γνονῖ. 

292. ταρβεῖν τὰἄνϑ., 86} - 
[πὰ ΘΟ] 1] δόμου "088 ΥΟΙ 
ἄθι, δαβ8 ἀπ πὶ ἀἄἃ Ζιπ 
ἤρου ζθη Ρ6 4 651. 

293. οὐ βραχεῖς, οὐχ εὖτε- 
λεῖς, ποπ ἰουίᾳ υογῦα, ἀὰ Οδά. 
ταῖν ΒΘΙΘ ΠΟΙ Κοὶ, θοἀθιυίβαπιο ΥΥ οὐ ἵὸ 
δ ΒΡΡοοίιθῃ παι. 

294. ὠνόμασται, εἴρηται, 
6 1]. 18, 449 πολλὰ περικλυτὰ 
ϑῶρ᾽ ὀνόμαζον. Ῥαιποιῖθοι τοὺς 
ἄνακτας νοῖι ΤΊΘθβθιβ, ν8}]. 884. 
1081 υπά οἵ. 

295. ἀρκεῖ, 
ἀλη ὶὶ τυϊΓγιθάθρη, 

10 ἢ 56 })6 ΠΤ} 
4885 ἀδν 
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ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
Ν᾽ -ὠ 2 Ξ Στ δις ἐ - - , ’ 

χαὶ ποῦ ᾽σϑ'᾽ ὃ χραίνων τῆςδε τῆς χώρας, ξένοι; 
ΧΟΡΟΣ. 

πατρῷον ἄστυ γῆς ἔχει" σχοττὸς δέ νιν, 
ὃς χἀμὲ δεῦρ᾽ ἔπεμπεν, οἴχεται στελῶν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἢ καὶ δοχεῖτε τοῦ τυφλοῦ τιν᾽ ἐντροπὴν 
ἢ φροντίδ᾽ ἕξειν, αὐτὸν ὥστ᾽ ἐλϑεῖν σπτέλας; 

ΧΟΡΟΣ. 
Ἁ ,ὔ 2 «; 27 2 ΒῚ Ὶ ,ὔ 

χαὶ χαρϑ', ὁταν πὲρ τοῦνομ. αἰσϑηται τὸ σον. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
, δώ". 3) ς , - ΕῚ 2 - 

τίς ὃ ἔσϑ᾽ ὃ χείνῳ τοῦτο τοῦπος ἀγγελῶν; 
ΧΟΡΟΣ. 

μαχρὰ χέλευϑος" πολλὰ δ᾽ ἐμπόρων ἕπη 
φιλεῖ πλανᾶσϑαι, τῶν ἐχεῖνος ἀΐων, 
ϑάρσει, πταρέσται. πολὺ γὰρ, ὦ γέρον, τὸ σὸν 
2 ’ , 2 

ὁγομα διήχει πάντας, ὥστε χεὶ βραδὺς 
, , ᾿) ζω 2 ἐξ ,ὔ ’ σπεύδει, κλύων σοὺ δεῦρ᾽ ἀφίξεται ταχύς. 

[Δ ἀθϑμον" ἀἴθθ6. νορηἄ!η1556. ρ6- 
ἢᾶιϊι Κοῆποθα ἰθπθ τὰ --- ννἃ5 ἴῃ 
διειδέναι Ἰἰορὶ --- Εἰ βομθι ἀππρ; 
ἰγροῆθ. ΠΟΡΡΊ θη 5. γρ]. 47. 

291. Κ81.69 ἃ. ἅνεν σκοπός 88. 
298. ἔπεμπεν, ἀδ᾽' ο᾽θὴῆ 

10} ΡΒ Ομ οΟΚύ παῖ, δηρθιη685- 
56 Π6] ἃ15. ἕπεῤιψεν. 

299. τοῦ τυφλοῦ, ν 61] ἀδν 
σχοσιός ἄθι ΤΊ Θβθιι5. ννϑίϊθι" ἢ1Ο 05 
βᾶρϑη Κοπηΐο, ἀ4ἃ Θ6ά. βοίπθη Νὰ- 
16 Ζ πΘηπθ νοΡ θἄρθῃ, "6" 
ἰδ: ἀϊὸ Βγαρθ 902 βρᾷηζ πδί 0}. 
θυ ὦ οὐδε. ἀονοδδιαϊ, 
5 5. Θ᾽ ἴπ οἰδομπν ΡΟΓΒοη 

ενήρτάν 61, αϑθι 
501. γῶν πσοτον Ὑ8]:. Ὁ5. 
3509, μακρὰ κέλευϑος ἀγγε- 

λεῖ τοῦτο τοὐύπος, ἀδν Ὀγϑίΐο 
γγερ, ἀϊθὸ νγοίϊθ 1δηάβίγαϑβθ, 
νινρά ἄδθηι ΤΠ Οϑοι 5 ἀρθίη θη 
Ν αϊη δὴ σὺ ΟΕ Θ ὈΓΡΙη Θ᾽ 6 ἢν 
ννὰβ ἀσγο] 485 ΝΟΙ ΟΡ πάρ πᾶμον 
οὐ] ἁποῦ να. Οθά. νγὰν ἃ} ἀθῚς 

ΒΌΡΠΟΚΙ65 ΠΙ. 

Ἠδυρ βίγαβθδθ νοὴ Βδοιθη ηδοῖ Αἰ- 
κὰ ροκοιηηθη: ἴπὶ (ἀοϑρυ ὅθι τλῖ 
ἄθν (πον Ππαίζθ. δ βϑίποη Νᾶπιθη 
Βθπᾶπηΐ ππᾶ 4ἃ τηοὶπὶ 716Π61, 416 
ΡΒΟΠ ΘΙ πη Θἷπθ5. 850 πϑΙΝ αἰ θα 
Μίαπηθϑ ννοράθ 510} δι οἰθμθ" 50 
θθΙοθίθη ϑραβθθ. ἄσγοῖ ὙΥ μά θΓ ον 
ΤΆ 50]Ι. ΔΌΒΒΡΓ ΘΟ θα. πη σὰ ΤΠ] ΘΟ 56ι15 
ἀνίηρθη, ἀον ἀἄδημ 510 61 Π]0}} 5ἄιι- 

6 νυ Ρθ Ζιι ΘυΒο ΘΙ η6η. 
905. Ζεοϊλύ.,. γᾶ ἢ υὗθ ν᾽, ΒΘ» 

0. 1.5. 6}: 911... 51|. 00ὉὕἍὉ}- 
180. ϑ'ιγπάείρη. ΕἾ. 9, 1 ὁ Σίσυ- 
φος πολὺς ἔνδηλος ἕν σοί. 

900. Τόϑοιβ, ἄσπρο ἄθη σχοιός 
207 νομὶ Εἰβοπθίπθη ἦθϑ 5658 πη 6 ἢ 
ἀἀαδίθ5. Ῥϑηδο ν ΟΡ. ἀπά πδοῖῖ Κο- 
Ἰοπο δηἰθοίθη, να, 5008 14 ον 
ἀητοῦ ο5. ἄθη Νάμιθη 465 Οϑάραβ 
μὖνι, 56 Π|Π6}} ποΡ ἴθι !θη, χεΐ βρα- 
δὺς σπεύδει, θη 6 886} δα 
ἀἰθ Ὀ]ο556 Βοίδομα! δ ἽΟΕἅ ἀθ5 σκοπός 
ΘΙΙοὺ αἰ ΝΥΝ 6116. ([ο [ς0]66 
4ον" γ οΡ  βϑοιηρ η ΠΑ ΙΚ65. τηϊν 

ὅ 

900 

90ῦ 



600 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ εὐτυχὴς ἵχοιτο τῇ 9᾽ αὑτοῦ πόλει 
ἐμοί τε. εἰς γὰρ ἐσθλὸς οὐχ αὑτῷ φίλος; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

810 Ζεῦ, τί λέξω; ποῖ φρενῶν ἔλϑω, πάτερ; 
ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, τέχνον :ΑἸντιγόνη; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

γυναῖχ᾽ ὁρῶ 
, ς- »Ν ΡῚ ᾿ ἢ ὅν, ἃ 

στείχουσαν ἡμῶν ἄσσον, Αιτναιὰας ἔπι 
’ - Ἁ 2 ς ἀς Ἁ 

πώλου βεβῶσαν" χρατὶ δ᾽ ἡλιοστερὴς 

χυνῇ πρόςωπια Θεσσαλίς νιν ἀμπέχει. 
ϑ15 τί φῶ; 

τον γ᾽ κα. ΤὮ 3 2» ὌΝ , φ 
ἀρ ἔστιν; ἀρ οὔκ ἔστιν; ἢ γνώμη πλαγᾷ; 
καὶ φημὶ χἀπόφημι χοὺὐχ ἔχω τί φῶ; 
τάλαιναι, 

2 ΒΡ 2, Ν δὼ 2 2 ΡῚ ᾿. 

οὐκ ἔστιν ἀλλη. φαιδρὰ γοῦν ἀπ΄ ὀμμάτων 
320 σαίνει μὲ σπτροςστείχουσα" σημαίνει δ᾽ ὅτι 

, Ἐ) γ εἰ -- ) ’ ͵ 

μόνης τὸδ ἐστὶ δῆλον Ἰσμήνης χάρα. 

Βοζὰρ ἃυΐ ἀὰ5 ϑρΓΙΟ νου. σπεῦδε 
βραϑέως, ννοβόρβθη ΒΡΌΠΟΚ ἀ45 πὰπά- 
ΒΟΠΡΕ ]1ΟἾ6 βραϑὺς εὔϑει ἴῃ ἕρ- 
σιεὰ νου Δ 6116.) 

809. τίς ἐσθλὸς οὐχ αὑτῷ 
φίλος; γρο τ ρὺ ἄθη ὙΥ ΌΠΒ6ΙΝ, 
Τηθδοὰβ. πῦρο ἅπ0}} ἄθιῃ Ο64. 56 ]05ι 
201 ΟῚ] ΟΥβο θίπθη: ἄθμη 666} 
ὙγΌ ΚΟΡῈ Μδπη Πᾶ 06. 510}} 5610 85: 116} 
ἀπὦ ἀθηκο ἃη 510}, νϑ]. Αἱ. 1360. 

910. ποῖ φρενῶν Εὐντον 
γ}]. 1τ0. 
7312. Αἰϊτναία ϑ εὐ μὲν 66- 

165, 506! π61}16 5 ἢο55. 16 5101- 
ἢ νϑνσα ΡῬίογἄθ. ρου ἀυγοῖ Ζ8}}}- 

ῬΘΙΟΝΘ δῖθρο ἴῃ ἄθῃ ΘΙΌΒΒθη Καμρί-. 
ΒΡ οθη νοὴ Π61]18ἃ5 βου μΐ βοννο- 
ἄἀθη. Αὐ ἀον Βύϊπο νυιῖγα παιῦγ- 
110 ἀὰ5 ἄδη) οἰχέτης ἄβουροθθπθ 
Ῥίογα που 5 ΘΒ ΣΡ αν. 

814. Θεσσαλὶς κυνῆ, οἷ ἀν 
Ῥγοι Κρ ριροη Καιβῖᾶ πᾶ}}6 νϑῖ- 
νη 61, 50 ΒΡ} [ΟΡ ρῸ  ΠῸ (,6- 

ἔα51:45}, ἄθη 8.586: ΝΥ ἀπά θΡ ἢ 1,.ΔηἋ- 
Ἰθαϊα ππὰ Ηϊνρίθη ἰγρθη, ν16 ἤΔῸ} 
Κα πο 05 ἀἷθ πα] 1οἶ6 Ἡδγοὶπο 
Ηρκαὶθ, ννϑ μα ἄδη ρθη Π!οἰ θα 
ΤΠΘβθι5 θ6ὶ 510} πὰ ἢ: ἀμφὶ 
δέ οἱ κεφαλῇ νέον Αἱιονίηϑεν 
Μεμβλωχὸς πίλημα περίτροχον 
ἄλκαρ ἔκειτο Ἴϑεος ἐνθίοιο. ΠΟΥ 
᾿πάἀορὶ φοΡαάθ ἀἴθθον ΘΙ ΒΘ ΔΉ Ζιρ᾽ 
ἀϊ6 ζει ρο ΒΡ Κοηημηρ, ἀὁν ἰβιηθη6. 

910. ΑΘΒ0]. ϑορί. 202 ἤκουσας ἢ 
οὐχ ἤκουσας, ἢ χωφῇ λέγω; -- 
γνώμη πλανᾷ,  αϊ εξ οορθοίιν)"α. 

818. τάλαινα νυν Δηΐ. δι15, 
ΨὙ61] 516 ἴῃ βο ΡΖ ΟΠ οΥ ὔπρονν 55- 
ποῖ βοιννοθι, νρ]. χὰ 22. 

819. φαιδρὰ ἀπ᾿ ὄμμ. σαΐί- 
νει, μϊαγὶ οοιἰογ 7, γιε{4 56 00- 
δηοϑοοηάαηι ργ"αθὐθί. ἈΙΘΒΟΙΥ]05 ΑΒ. 
241 γοὴ ᾿ρ}] βθηϊὰ : ἔβαλλ᾽ ἕχαστον 
ϑυτήρων ἀπ᾿ ὄμματος βέλει φι- 
λοίχτῳ. 

821. Κρ]. ΕἸ. 1111. -- δῆλον, 

Ω ! 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ 
χεῶς εἰστας, ὦ παῖ; 

ΑΝΊΤΙΓΟΝΗ. 

παῖδα σήν, ἐμὴν δ᾽ δρᾶν 
δμαιμον" αὐδῇ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔξεστιν μαϑεῖν. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ὦ δισσὰ πατρὸς καὶ χασιγνήτης ἐμοὶ 
ἥδιστα προςφωνήμαϑ'᾽, ὡς ὑμᾶς μόλις 
εὑροῦσα λύπῃ δεύτερον μόλις βλέπω. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
Σ , [ 

«ὁ τέξχγνον, χεις:; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ὦ πάτερ δύςμοιρ᾽ ὁρᾶν. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

φέχνον, πέφηνας; 
ΤΣΜΗΝΗ. 

οὐχ ἄνευ μόχϑου γέ μοι. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

’, ἐ 3 - 

σεροςιλαυσον, ὦ σαι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ϑιγγάνω δυοῖν ὁμοῦ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

(ὁ σπέρμ᾽ ὅμαιμον. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ὦ δυςάϑλιαι τροφαί. 

ἢ τῆςδε κἀμοῦ; 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

δυςμόρου τ᾽ ἐμοῦ τρίτης. 

ΤΡ ᾿ ἃ ΓΓ1Ρ. (Πουμδππ5 φίλιον 
ι506 οἴη 4116 Κυ 50 ῃ6. ον ἅν.) 

925. προςφωνήματα, πο- 
ηιυίηα, 7646, ἄθη τ᾿ Δηγ οι, νν]θ 
“παραγχάλισμα Απὶ. θ60, ὕβρισμα, 
κήδευμα Ο. Ἐ. 8, το θῆρα 
τι. ἅδη], γβ!. 809. 891 

920. λύπῃ, 
ἄθιι ΚΙΔ ΠΟΙ θη 

γγ 61} ΠΥ νοΩ 
ΑΒ] ΚΟ ἀθ5 Νὰἃ- 

[65 πὰ ἀθι ϑοιινν δῖον ΡΠ ἢ 
Τηρἄπθη νου ρ 658. 

991, ῖ᾽6 Ενουαάθ ἀθ5 θθά., ἀδ} 
ἴῃ ἄδθη ΑΥμθη 56 1η61 θοιάθη Κιη- 
46 σὰδῦ, ἱρὰ ρΊθῖο ἄσπρο] ἄθη 
50] ΡΖ ΠΟΙ Θὴ ἀράδηκθη ἃη ἀϊδ6 ὰη- 
5606. Α)διίδημηιηρ ἀθρβ 6] Ρθὴ ρὸ- 
ἰφρῦρι, ΜΒ. 0. Ἡ. 451. 928. 4] 16" 
ὦ σπέρμ᾽ ὅμαιμον, ννοάσχοιι 

5, Ἔ 

920 

3929 

990 

99 Ὁ 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

τέχνον, τί δ᾽ ἦλϑες; 
ΙΣΜΉΗΉΝΗ. 

σῇ, πάτερ, προμηϑίᾳ. ᾿ 
; ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

στότερα πόϑοισι; 
ΙΣΜΗΝΗ. 

Ν ’ 3 2 ’, 

χαὶ λόγοις γ᾽ αὔὐταγγελος, 
““Χ τε ΟἹ ΒῚ - ων ’ 

ξὺν ᾧπερ ξίχον οἰχδτῶν πιστῷ μόνῳ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

[ϑιθθ Ζὰ τἄθηι συν οι ἀδυ βοὴ. Ααδ8- 
τα νου η]αθδὶ ἱρὰ ὦ δυςάϑλιαι 
τροφαί. [ιουίοροβ βοιϑίηῦ Ο6ά. 
γνὸπ ἄδπι οἰοπάθοη Βοι ΘΡΊ θη, ἀὰ5 
ΟΡ ἀπά Αηΐ. [ἄπρθῃ, Ζιι νΘΡΒΓΘΙΙΘΠ, 
Ὑγ μη 6" ἔΓὰρ᾽: ἡ τῆςδε χἀμοῦ; 
ῃιθίηϑι ἄπ ἄδην οὔννᾶ ἀδ88 
οἴοῦθο. Τουθπ νοῦ αἴδ 50} 
πη ἃ ταν Ναη [ρὲ ἰβιῆθηθ, ἀϊ6 
τροφραί δι ἴπΡὸ ΘΟ Θ᾽ 58 π|6. ππ- 
Θ᾽ ἀοΚ56 166 ΑἸ δι μμμπηρ᾽ ΒΘ ΖΙ ΘΠ 6 ηα, 
[]ηΖῖῖ, 516. πιθῖπθ. ἃ 1Π}Ρ6 ΘΙ ΘΘΏΘἢ 
τροφαί οὔγῶπϑίῃ Ζιι ἀθη ζννϑίθηῃ (685 
ψαΐθυ5 πὰ 461 δοιννοδίου. 9]. 
ὌΡΟΡ τρίτης τὰ 8. διαίῃ ἀ68 β6 υ- 
δϑιπθη. (ΟΟΙΙΡΟΒ 115 δυς άϑλιαι, 
Ὧα5, οθδπϑίη οἷη ἅπαξ λεγόμενον, 
ἄστοῖ δυςάμμορος ἄοο!. βοϑυίιχι 
ἱρά, βιοῦν [,81}. Α Ὁ}. μη. 
δις ἀϑλιαι ΒΘ Πα) σὰ Πα} 6 η. οὶ η- 
Ἰνᾶν᾽ ΘΠ ΡΠ ΘΙῊ!, 510}. 416 565 ἀπρο} 924 
δισσὰ προφςρωνήματα, 990 ϑὼν- 
γάνω δυοῖν ὁμοῦ, ἀπρο} ΟΘαἰριι8᾽ 
ὕρᾶρα ππᾶ ᾿βιμθηθ᾽ 5 τρίτης. Ὠᾶπη 
Ἂν ἥριδ διςάϑλιαι αὐ ἀὰ5 φιὺν 16 Δ 6 }}6 
ΕἸοπά, ἀὰθ 465 γαϊοι 5. πηὰ ἄδθὺ 
ΟΠ νν 6506, βΘ] θη. [π4655 νυν ρα 
10} ἀϊθ56. ἀν" [9 461 ΡΘυΒΟΠ θη 
ἈΠ ΔΉΡ ΘΙ 556 π6. ΦρΙΖηπάθ] οὶ πηὰ 
γΘΡα Π 6 ν]] 161}, 4585 τρὲς - 
άϑλιοι οὧον τρὶς ἄϑλιαι τὰ 
ἰθ8θὸπ ἰδ, νυρὶ]. 3572. 16 Ρδίάβθῃ 
ΦομΙροπα ἰανῖϑοὶ θοΖϑιομποίθη Ζ.8}}- 
ΝΟΥ ΓΟ τππὰ ἴἢΡῸ ΑΒ] ππρθη, τνῖθ 
διπλοῦς πᾷ τριπλοῦς, 5ἰπά Βᾶυῇρ 

« 7 2 ’ὔ - ’ - 

8860, ὃ αὐϑόμαιμοι ποῖ νεανίαι πονεῖν; 

νου αιι561}. ΒΙΘΙθΌ. πᾶπ ἅ}61" με] 
δυςάϑλιαι, νοῖαν Ηρυπαπη ὅὺς- 
άϑλιοι, 80. Πὰς αἴθ μοβίυῖο [θμ}}- 
ηἶπα ἴπ ἄθη ὑγαϑΊβομθη ΕΌΤΊμΘη ἄ- 
ναρσία, ϑδυος ΣᾺΣ ὐτοὶ δυςορφναία 
νΊ 6] Ποῖος σοηὔροηάθη δόμα. 

899. χαὶ λόγοις γ᾽ αὐτάγ- 
γελος, πἴομν θ]055. ἃπ5 Θϑ ἢ πβπο , 
50) 6} ΔῈ ΟΝ ττπὶ αἴ ΜΙ ΠΟΘΙ αηρ θα 
2 τόθ, αἀἰθ ἴθ 56 ]}05ι ἄβρογ- 
Ὀγΐπρο. Ζι αὐτάγγελος ἰδῦ ἃϊι5 λό- 
γοῖς τὰ ἄθηκθη αὐτῶν. Ὠϊ656 ΝΥ ϑη- 
ἀπηρ ΔΡ61 ννᾶμ]ι [ϑπιθπθ βἰαις ἀον 
εἰδασιόγθη ἱκαὶ λόγων αὐτάγγελος, 
ὙὙ61] 516 ἢν Απίννοσι ἄθηι πόϑοισι 
ἄον ΒΤΑΡ ΘΟ ΒΒ] 1 ΠΡ. 

990. Ζπ ἀἴθ5ον Εραρδ βΊ 6} [5116- 
Π6᾽5 ΑΘ Β5ΘΡηρ; νη ἄον Βρρ]οιμαηρ; 
ΘἷηΠθ5. Θἰηζίροη. ἰρθαθη ΘΠ. 416 
παιάν οι. ΡΠ] βδϑπρ. ΖαρΡΊΘΙοἢ 
ἀϊθηΐ 516 ἄᾶζιι, 4ἃ5 γοΡαϊθηϑι 46 Ρ 
ΤοοΘμον ἴῃ Π6]]6 6 5 16} Ζὶι 516 1]16ῃ, 
ἄὰ ΘοᾺ. νοπ ἄδθῃ δόϊιηθη οἰ βοή 10} 
Καὶ ορνναῦίθη Κοπηΐθ, (855 516 
510} 56 ῖ πο" ἀππᾷ θη. ---- Ζ ὁ ἴ (ἀτι- 
έβαν οἄδθν εἰσίν) νεανίαι πο - 
νεῖν; μνοϊίη δἰηὰ 416 Βιῦ- 
ἀθν (γο Ὀ]ΟΙ θη ἀϊο ΒΡ 461), 18 π- 
560 βϑίαγκΚο Μᾶἅππϑρι, ππὶ 510} 
2ὰ τ 6 πη 8516 50116π 66] οἱ- 
ΘΘΏΠΙΟΝ ἀἴθ56. Μᾶμπο. (942) ἅΡηθῃ- 
ἴθ. Ὦῖθ. (οπβδίνιιοιοη, ὑνθ] 6 
πονεῖν ἀορροὶῦὺ σὰ ἀθηκθὴ νου ]ηρὶ, 
χὰ ποῖ υπά γεαγίαι, ἅμ ]16}" 16 
Επ, Ον. 1412 ποῦ δῆτ᾽ ἀμύνειν 
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ΙΣΜΗΝΗ. 
Ἃ», 2 πάρι, ἢ 3 Ν »..3 ἢ ᾿ - 

εἰσ οὗπέρ εἰσι. δεινὰ δ᾽ ἐν χείνοις τὰ νῦν. 
- 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ πάντ᾽ ἐχείνω τοῖς ἐν «Αἰγύπτῳ νόμοις 

φύσιν κατειχασϑέντε χαὶ βίου τροφάς. 
ἐχεῖ γὰρ οἱ μὲν ἄρσενες χατὰ στέγας 
ϑαχοῦσιν ἱστουργοῦντες, αἱ δὲ σύννομοι 
τἄξω βίου τροφεῖα πορσύνουσ᾽ αεί. 
σφῷν δ᾽, ὦ τέχν᾽, οὺς μὲν εἰκὸς ἦν πονεῖν τάδε, 
χατ᾽ οἶχον οἰχουροῦσιν ὥστε σταρϑένγοι, 
σφὼ δ᾽ ἀντ᾽ ἐχείνων τἀμὰ δυστήνου χαχὰ 
ὑπιερπονγνεῖτον. ἡ μὲν ἐξ ὅτου νέας 
τροφῆς ἔληξε χαὶ κατίσχυσεν δέμας, 
ἀξὶ μεϑ᾽ ἡμῶν δύςμορος πλανωμένη 
γερονταγωγεῖ, πτολλὰ μὲν χατ᾽ ἀγρίαν 
ὕλην ἄσιτος νηλίπους τ᾽ ἀλωμένῃ, 
πολλοῖσι δ᾽ ὄμβροις ἡλίου τε καύμασιν 
μοχϑοῦσα τλήμων, δεύτερ᾽ ἡγεῖται τὰ τῆς 

οἱ κατὰ στέγας Φρύγες; Ὀᾳαροὶι 
νεανίαι νά ἀὰ5 ΥΠΔογπαιῖν- 
ΠΟΘ, ἀδ85 ἀ16 Μἄπηον. 56 νν ΔΙ ὴ 
Ταπρίραποη 416 Μάμθη ἀβρογ! 556 η, 
Δυϑροανοκι, νρ]. 446. 1808 οἵθ᾽ 
ἄνδρες, οὐ γυναῖχες εἰς τὸ συμ- 
πονεῖν. 

390... εἴσ᾽ οὑπέο εἶσι; 1855 
516. ον θνθη, ν8]. χὶ 279. ἰβϑῃθη6 
τηδοι!θ. ἀθι" πᾶ Θ. 56] 62] ]0Π Θὴ 
ΕΡΖΑΜΙαηρ; δυϑυνθίομθη. ---- ἐν χεί- 
»»" οὐδὶς «ὐνδ!. ϑ09. 

991. Οθά. ρδυθι ᾿ϑηθηθ 5 Δη- 
ἀδυϊαηροη Θηϊπο μηθηὴ χὰ αἴθ, 
416 Βυἀθ' οἄββθη τα ἱρ ἀδῃρίμι. 
γὸπ ἄθῃ Αθρυρίϊονρη ἀβθγθἰηβι- 
θα Ποροδοὶ 2, 86 αἱ μὲν γυναῖ- 
κεὲς ἀγοράζουσι καὶ χαπηλεύουσι, 
οἱ δὲ ἄνδρες κατ᾽ οἴχους ἐόντες 
ὑφαίνουσι. 

998. Μ|ν ἀδν 6] γ]ὰρ 6 ἢ 
ἀθΠ Ομ Θη Κανρζο ννοράθη ἀϊ6 δόπηθ 
ἄθη ψόμοι 561}081 νϑΡρ] θη, ννῖθ 

Οάγ55. 2, 121 τάων οὔ τις ὅδμοῖα 
νοήματα Πηνελοπείῃ ᾿Ἤιδη. -- 
βίου τροφαί, ἨἩριΡοίβοιδςς 
ἴαπρ; ἀθ5. [μοθθηβιῃ θα } 15, ν6]. 

941. 
942. σφῷν. θὰ; υοὐὴδ᾽ κεἰ)" 15 4Έι6. 

Ὁον 115 νθϑθθη ἀθ5 ΠΟΡρΟΙρδ ΔΙ 5 
ἀον Βιυϊ 46: υπά ΒΟ σοι. -- 
τάδε, ἀϊοὸ ὅοῦρ ἔμ" ἄθη [Ππ|θ0ν- 
1ᾶ}1} απὰ ἀϊὸ ὙνΟΒΠ ἌΠγΡ 465 ν᾽ αΐθυ5. 

945. ὑπερπονεῖν, 516} θθ 
ἀ1τὸ νᾶ Γϊδ τ ἢ 6, -- ῇ μέν, 
Απεροπο, βοσοπῦρον 859 σὺ σέ. 

8351. ΝΟ ἄθπι Ηδυρίν θυ γ ἐ- 
ρονταγωνγ εἴ πολλὰ μὲν ἀλωμένη 
ορνναυίοὶ πὰρ ἢ χυνοιίθη ΕἸἰϊθάο 
πολλὰ δὲ μοχϑοῦσα οἴπα ἤθὰθ5 
ψνοΡ}ῦ. Πηΐππι. 6565. ὉΠ ἰη4655 
ἄοοῖι οἷπ (δεύτερ᾽ ἡγεῖται), ἀπὶ ἄθῃ 
"ῸὺῚ ἴον σοβοίζιθ" Αι ἀηρΊρΚΘΙ νοὴ 
γερονταγωγεῖ νυᾶῖν πο ΒΟ] ρρθη- 
ἤθη διΖ Ζὰ βἰἄνκθϑηῃ, νρὶ]. ζυ 0. ἢ. 
1201. Αἱ. 804 [ 

901: τὰ τῆς δύχον θεαίτηςξε, 



τ0 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

γὔ , ᾿ Ν Ν Ὰ 

οἴχοι διαίτης, εὐ πατὴρ Ἰῤοφην ἔχοι. 
δ 

σὺ δ᾽, ὦ τέκνον, πρόσϑεν μὲν ἐξίχου πατρὶ 

μαντεῖ᾽ ἄγουσα πάντα, Καδμείων λάϑρᾳ, 
8δῦ ἃ τοῦδ᾽ ἐχρήσϑη σώματος" φύλαξ δέ μου 

Ν ,, κ“-- ΠῚ ΡΥ: , πιστὴ κατέστης, γῆς ὅτ᾽ ἐξηλαυνόμην" 
“ 2 5 ἌΝ Κ᾽ - 2 , Χ νῦν δ᾽ αὖ τίν᾽ ἥχεις μῦϑον, Ἰσμήνη, πατρὶ 

φέρουσα; τίς σ᾽ ἐξῆρεν οἴκοϑεν στόλος; 
ἥχεις γὰρ οὐ κενή γε, τοῦτ᾽ ἐγὼ σαφῶς 

800 ἔξοιδα, μὴ οὐχὲ δεῖμι᾽ ἐμοὶ φέρουσά τι. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ΙΑ] ᾿ τὸ Ἁ ᾽ Ἦν [χ ’ 

δγὼ τὰ μὲν παϑημαϑ' ἀπαϑὸον, πατέρ, 

ζητοῦσα τὴν σὴν ποῦ χατοιχοίης τροφήν, 
σπαρεῖσ᾽ ἐάσω. δὶς γὰρ οὐχὶ βούλομαι 

-ψφ ὕ,  Ὡ - ΩΝ , ῷ Ψ εὖ νὰ, 
σονοῦσα τ΄ ἀλγεῖν χαὶ λέγουσ᾽ αὖϑις πάλιν. 
« ἐγ: Ν -" - , , Ν 

ϑύδα ὃ αἀμφὲ τοῖν σοῖν δυςμόροιν παίδοιν χαχὰ 
νῦν ἔστι, ταῦτα σημανοῦσ᾽ ἐλήλυϑα. 
σπιρὶν μὲν γὰρ αὐτοῖς ἢν ἔρις, Κρέοντί τε 

ἀϊοὸ ϑοῦρο ἴὰν ἴπνθη οἶρθ- 
πὴ ΤΠ πη Θ ἢ 10: (ἘΠ᾽. ἔχοι 15} 
δ15 (6Υ 566 ]16 ἄθι" Απιροηθ β6- 
ΒΡΓΟΘΠΘη. 

904. οη τ6} "ἴθ, θη ΤΠ6- 
άπ ἴῃ ΒοζΖιιρ ἃ Θοά4., 50 ἰδπ- 
86. Θ΄ ΠΟῸΝ ἴῃ ΤΠΘΡθοη νου 116, 
δΟΡΌθοποῆ. ΟνΆΚοΙΪη ΟΡ ΡΠ ὙΠ’ 
ΒΟΠΒΓΠΘΙ πΙΟἢ 5. 6]. ἀϊθ Επη]. 

955. Ὑγῖ:Ι6Ὲ μαντεῖον τινός 
(ν8]. ψήφισμα τινός) οἷα ἰὰ ΒόΖιιρ, 
Δ} Φοιμᾶπαὰ βΟΡΟΡθΟΠ 68 ΟΡΆΚΟΙ, 50 
ἰδὲ τοῦδε δώματος νοὴ ἃ (μαν- 
τεῖα) ἢ ηΡῚ 'οιμδοις, νδ]. Κυῦ- 
8. ὅτ. 41, 9. τὰ δὲ..Ξ-- φύλαξ 
δὲ δα βργῖο} πἴομ! ἄθιη πρόσϑεν 
μέν, ϑοπάθυπ ουἱπποῦῖ, πΔοΒ ΙΓ ἃ ]10}} 
Ὧἂη ἄδθη "αὶ ἄθ'" γουθαηπαηρ 8115 
ΤΠΟΡΘη ἄδθιη ναΐον σον μνίθη Βοὶ- 
βίδηᾷ. 

908. τολος;: 
Ποῖ ϑο,, ΡΙΠΙ 949. 

900 Γ΄. )Δ5 σῖι ππρθοϑιπηιηΐο χ εν ἡ 
γε (Τγδοι. 405) νῖνά, ἱπάθιι ἀϊθ 
Βθάθ ἤδοῖ ἄθμι ΕΒ ἢ 16 0561 τοῦτ᾽ 
ἐγὼ σαφῶς ἔξοιδα οἴποπ ποιθη Απ- 

ἈΔ18455 ΖΡ 

ἸΔα αἴπιμι!, ἀυρο μι ἡ οὐχὶ δεῖμ' 
ἐμοὶ φέρουσά τι ϑθηδιιθι" "6- 
δ. πητεῦ: 166} 151 Ν ΙῸΒ1 6 6- 
Κοιηθπ, 15 πιο σΘΚοῖ - 
Τὴ ὁ Ὁ ὁπ πον τ} Ὁ ΕΙΣ 0. Β. ὅ7. 
Αηϊ. 81 ἐχϑίων. ἔσει σιγῶσ᾽, ἐὰν 
μὴ πᾷσι χηρύξῃς τάδε. ΑΘΒ6ΙΝ. 6ΟΠο. 
142 ῃ δὴ κλύων ἐχεῖνος εὐφρανεῖ 
νόον, Ἐυτ᾽ ἂν πύϑηται μῦϑον. 

902. θὰ τὴν σὴν τροφήν 
ἄθπ Αὐἰθπι μα! ἰβουὶ 465 πλανήτης 
ποῦ ΚΙΆΛ οθηπρ ΠΟΘ ΖοΙ μη θη νυ ρας, 
80 ὺὸ ποῦ κατοικοίης τ 
δΡΟΒΒΘΙΡΘΙ Ἰθα οι Κοῖϊ μἴηΖαι. 
90 ἤν ἔρις, ἴμ ἀδρθηβαίζθ 

ΖΤ 9 ; :8 1 θά! ΡΥ ΘΓ ΘΙΓΘΡ, 
νυ πᾶοῖι Ποβίοάοϑ οὐκ ἄρα οὔ- 
νον ἔην ἐρέδων γένος, αλλ᾽ ἐπὶ 
γαῖαν Εἰσὶ δύω: τὴν μέν τις ἐπαι- 
νήσειε νοήσας, Ἢ δ᾽ ἐπιμωμητή. 
ΗΙΘΡ οἷπο 6416 φιλονεικία (ἔρις ἀ- 
γαϑῶν ΑΘ50}. ἔαπι. 962), ἱπάθπι 
οἷη Βυπάθυ ἄθιθ πάθῃ ἱπὶ ΕΒ) ηἰ58- 
θη. 68. ΖΌΨΟΙ" Ζὶϊ {Πα θοβίρΡο θυ νὰν; 
ἄογὶ ἀΐαὸ χαχή, νεῖ. 1]. 11, 529. 
(Β αΙ56}ι ἄπάοι8 Τρ ἔρως.) 
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ϑρόνους ἐᾶσϑαι μηδὲ χραίνεσϑαι πόλιν, 
λόγῳ σχοποῦσι τὴν πάλαι γένους φϑορᾶν, 

Ἂ γ 

οἵα χατέσχε τὸν σὸν ἀϑλιον δόμον" 
-Ὁ δ νΝ -" Ψ 2 - Ν 

νῦν δ᾽ ἐκ ϑεῶν του χὰξ ἁλιτηροῦ φρενὸς 
5 χῷ - 2 ’ 

εἰςῆλϑε τοῖν τριςαϑλίοιν ἔἕρις χαχῆ, 

ἀρχῆς λαβέσϑαι χαὶ κράτους τυραννιχοῦ. 
χὠ μὲν. νεάζων χαὶ χρόνῳ μείων γεγὼς 
τὸν πρόσϑε γεννηϑέντα Πολυνείκῃη ϑρόνων 
ἀποστερίσχει, κἀξελήλαχεν πάτρας. 
ὁ δ᾽, ὡς χαϑ᾽ ἡμᾶς ἔσϑ᾽ ὃ πληϑύων λόγος, 

Ν -“ 2) Ν , ’ 

τὸ χοῖλον «“ργος βὰς φυγὰς, προςλαμβάνει 
χῆδός τε χαινὸν χαὶ ξυνασπιστὰς φίλους, 
ὡς αὐτίχ᾽ “4ργος ἢ τὸ Καδμείων πέδον Κὶ 

908. μη δέ πδὸ]ι τὲ (Αἱ. 896), 
πάθια 6Ϊ6 υὐϑργάηρ! ἢ. Θά 510}}- 
ἰἰρῖο δοραίαινο γον πάπηρ ἴθ ἀϊ6 
ἄδθν 506. ΔηΡΘΙΠΊΘΒ56Π6 }0 δάνουβα- 
ἰἰνθ ἄβρονρθιι, χνῖο ἤομι. πῖνέ τε 
μηδ᾽ ἐρίδαινε. -- χραίνεσϑαι 
πόλιν, νοὶ} ἀϊοὸ ϑομυ]4 ἀον Εὰὔν- 
βίθη. πὸ} ἄθη δίδαι ἴη5 [Πρ] 0 Κ 
βιάγζι, σὰ ΑΙ. 844. Ποβιοάοβ: πολ- 
λάκι καὶ ξύμπασα πόλις καχοῦ ἂν- 
δρὸς ἀπηύρα. 

9809. λόγῳ, ἴπ γα θοΡ ΒΡ 
ν ᾶραπδ, ΒΡΘβΌΠΠΘΗ, δ θΘπὔΠ) 6 
ἴυ πα ΘΒ ΘΡ  Θη ᾿ἀλιτηρὸς φρήν. 
Π᾽Ά΄Ὸ6 πάλαι γένους φϑορά 
ψῖθ πὶ. 5899 [{᾿ 

811. ἐκ ϑεῶν του κἀξ ἀλι- 
τηροῦ φρενός, νἷο Δηι. 601 Π, 
νγοἱ}, τνὸ οἰβθπο Νοίβαμπρ Ζιι ὕβρις 
ΒΟΡΎΒΟΝ , ἀϊο ἀὔτιον. 516 πἄμρθη ππὰ 
ἄθη Μθαβομοη ἴθ νορβαομαπηρ [}- 
τΘη. --- (δίαιϊ! ἀθν ἀρ ον! οἴθρίοα [,685- 
ἃΡΌ μἂϊ πιᾶπ χἀλιτηρίου φοβοιί, 
νν6}} ἀλιτηρός ψοάρν βοηδὶ νῸ}- 
Κοιμπηῖ, ποῦ ΔΌῸΒ οἷπ ἰδηρ.6 8 [οἱὰ 
Ζὰ ἀυϊάθη 5ομίοπ. ΑἸ]οῖη ἀλιτηρός, 
ἌΟΡ ΔΙΙΒ ἀλιτρός νυὶρά, βομθὶπν νολ 
γον». ἀλείτ --- νῖο δακνηρός νοπ 
δάκνω 500] 4θὲ σὰ βίη, νυᾶπροπά 
ἀλιτήριος νθη ἀλείτης (ἀλιτήρ) 
ἄσνο Ζανν 8 0115 ἀθν ΑἸ] οι απ ρ551}06 

νουλα ποῖ ἱπάθθα κἀξ ἀλοιτηροῦ 
νοη ἀλοιτός, Ὠϊπάονῦ βοῦγοῖθι χὰἀξ 
ἀλιτρίας, ἃ. ᾿. ἁμαρτωλίας.) 

914. ὕοθοιν ἀὰβ νοὴ ὅ098. τι- 
σοκροηνίο ΑἸ ΟΡ σν ἃ π|55 ἀον Βνὰ- 
(6. 5. ἀϊθ Β1η]. 

911. ὃ πληϑύων λόγος, νΒὶ. 
905, ηιρμίίιη οοἰοὐγαία αηλα, ννῖ6 
ΑΘ 50}. Α8. 809 ὡς ἐπλήϑυον λόγοι. 

918. Ζπι που ϑοποιάπηρ νοὴ ἤθη 
ψ 6] θη. ΘΙ ΘΙ παι! θη διδάϊοη Ποίδδὶ 
ἀδ5. ρ6] 55 Ίβο 6. ΑΥΡῸ5. ἴ Ροϊοροι- 
Π65 χοῖλον, (ἀἃ 65 ἴῃ ΘΙ Π6 1 ΠΕ" 
50 ἀΠΠ|Ὸ} πᾶὸν ἄθι Μοῦ Ζὰ 510} 
ΟΠ ποπάθη ΒοΡρ 6556] 1ὰΡ,. 16 οι. 
Θά. 4, 1 κοίλη “Δακεϑαίμων, Βοηϑὲ 
χοίλη Ἦλις, Συρία, ἀ. ἵἱ. ὄρεσι 
περίδρομος. Ὑ 6]. 1989. 

919. καινόν, 4(ἃ δ ἴῃ (ον 
ΒΡ ροννᾷπη ὑπὰ Ζχι" ϑιάνρκαπρ 
56ΙΠ6 Μδοιυ πἰχίθ, ννᾶβ 6" ἴῃ 
ἀθν Ηῤίμηαι πίοιὲ ρβοίαπάθη Παίθ, 
ν8}]. διαῖ. ΤΠ}. 2, 1058 ἑαρέψιίθ εἰ 
Ὁ ΘᾺ δοίέ ῥαηϊα, δμρθ,δὲξ (Ὀηρε- 
ὑϊΐξ υἱροδφθ ρωραΐί, φιείξ ῬῬΟΡΉΩ 
οαρθ55 6. 

980. ῬοΪγΠΘΙΚῸ5. ΘρΓ 6] 65. ΚΘῸΚ 
118, 65 ΒΘ] 16. οἰπὸ ὙΥοίίορος (αὖ - 
τίχα, νϑῖ. ῬΙΗ]. 14) ἀδη 5165 δπι- 
ννθάρθν νὸὴ ΑΥσο5. οὐ" νοη ΤΠ ΟΡ Θη, 
ν8}]. 1808 ἢ. ἈΘΘΘΝ. δορί, 40 ϑο ιν. 

910 

910 

980 

βοίηθ Οπδηϊιᾶν ἄπάουιθ. Πορᾶηη. τη ἀἷδ βίθῃοη δι άθη ἢ πόλει χα- 

ἔην. 1. κα δ ( ὧν ευϑ ἘΠ ἦν ΡΟΆΔΣ Υλιγ ΓΝ λλῦ, ᾧέζιι.} ἐγ ἔρν ὕλιπι ἠ, ΐ ᾿ ώ 

Ἂ» ὌΝ Α ) ΡΥ ΤΕ υ ἢ ( ΄ Δ 
᾽ , ΨΌΏΝ «Δ ἤνς δ ὦ Ζ,. ἥλων - ᾿ 

λύων, ἥλιε «01,1. δος) 7" ὅχν,. "ήγγνννννυν, θήκην, [5 ΤῈ ] ΜΠ 1}: » ἥω Ἂ 
͵ } - , Ων δ . 5 

" Ι ᾿ “αὶ .΄ Λ ΄ «“00}} ΑΥν- 

᾿ νὼ, ἐγ. Δὴ Π ὧν ΓΤ κα, ““,“{ [ »ν ἐγ { ὅγ,. ἘΕλνΝΝ ᾿ πη γὴ Αἰ νὲ “1 [1.}] ΨΥ. Ἰ, λα νυν ΛΑ, ὙΤΗΗ͂ ἢ" ΠΟΤ {᾽ γι! ἔν ἴω {1 ἰ ᾿ῇ ἡ τ )Σ Ὥ" τ ἡ ἢ ἥ ( ΓΟ 
“ ἮΝ οδ ΄ ) ξὰ ΓΩ , ῇ ! 4. Ὁ) ' 

τ  Ύ ΕΆΜᾺ. ἐν ὙΨΡΙ “Ὑ κ( ρκςι)ι, πυνι να, νὼ), ἀντι -οΊ 



2 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

“ - ὍΝ ΡΨ 

τιμῇ χαϑέξον, ἢ πρὸς οὐρανὸν βιβῶν. 
- 32 2 3 

ταῦτ᾽ οὐκ ἀριϑμός ἔστιν, ὦ πάτερ, λόγων, 
ἀλλ᾽ ἔργα δεινά" τοὺς δὲ σοὺς ὅποι ϑεοὶ 
σιόνους χατοιχτιοῦσιν, οὐχ ἔχω μαϑεῖν. 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

886 ἤδη γὰρ ἔσχες ἐλπίδ᾽, ὡς ἐμοῦ ϑεοὺς 
27 ΘΚ ΟΥΣ « Ὁ , 

ὥραν τιν ἕξειν, ὡστὲ σῳϑῆναι ποτε; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἔγωγε τοῖς νῦν γ᾽, ὦ πάτερ, μαντεύμασιν. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

σποίοισι τούτοις; τί δὲ τεϑέσπισται, τέχγον; 

ΙΣΜΗΝΗ. 
δ ωῳ 2 - Ν 2 , Α 

σὲ τοῖς ἐχεῖ ζητητὸν ἀνϑρώτποις ποτὲ 
890 ϑαγνόντ᾽ ἔσεσϑαι ζῶντά τ᾽, εὐσοίας χάριν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΥΣ. 
’ 2 27 - .« 2 ἊΝ; ΤΥ ,ὔ » 

«τίς δ᾽ ἂν τι τοιοῦδ ἀνδρὸς εὖ πράξειεν ἂν; 

τασχαφὰς Θέντες λαπάξειν ἄστυ 
Καθμείων βίᾳ, ΕΓ γῆν ϑανόντες 
τήνδε φυράσειν φόνῳ. --- Βοὶ ὡς 
καϑέξον -- βιβῶν (βιβάσων) 
ΒΘ νοῦ οἷα ν 6 Ρ}). ορ᾽πδηάϊ, ἀϊ θη αὶ 
γῸ}", ν8]. Ο. Ἀ. 101. --- τιμῇ κατ- 
ἔχειν. ἴπ ΒΙΘΡΘΒΘΏΡΘ ἄδη- 
πΙΘ ΘΙ] 6 πη, ἃἋαγοῖ 9] 00 Κ}1- 
ΘῆΘπ 5165 5101. πηι  υ ἴθη. 

981. πρὸς οὐρανὸν βιβῶν, 
ρου βοινν ΠΡ] 10} 6 ΕΌΡΙΩΘΙ, νΙθ ΠῚ 
ἨοΙΘ 5.6 ΠΥΡΟΡ})6] ὑπουράνιον 
κλέος, Θά. 15, 92) τῶν ὕβρις τε 
βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει. 

989 ἢ. ὅποι (προελϑόντας) Χζ α- 
τοι{χτιοῦσιν, Ὀϊ δι νν ] οι θη 
Ῥιυηκιὶ ἀ16 ἀὐὀιίον ἀσίηο [μοΙἄθη ρὸ- 
ἀθῖμ οι [556 ὑνΌ ]Θη, ΒΟ ΟΥ 516 510} 
ἀθῖηθ. ΘΡΡΑΓΡΙΏΘΗ. γΕΙ. 29. 470. 
ΑΘ501. ϑ}}1!. ὅ99 ποῖ κεχύρωται 
τέλος, Δήμου κρατοῦσα χείρ ϑ᾽ 
ὅσου χιληϑύεταιν, πδο} νυ οι θι" ὅθι 8 
εἶπ ἀϊ6 δυο Ὁ ἀυ556[4]- 
16 πὰ ἰδ0. ἴϑιῆθηθ, 465. ἠθιιθϑίθη ΟΡ ἃ- 
ΚΟΙΒΡΙ ΟΝ 65. Καπαϊρ, 516} νοΡᾶ 8, 
485 ἀθπὶ ναῖον ποῦ πᾶν! Κἄμιρ [6 

ὯΠὶ δθίπθη Βοϑὶίζ ἴῃ 6 6. 6 νο- 
Βύθῃρη. 

885. ὡς -- ἕξειν, 5ιαι ὡς ἕ- 
ἘΝ: ϑεοί οὗοιν ἕξειν ϑεούς, »Ε!. 

. 918. Αδβοῖ. Εππι. 188 αὐτὸς 
» ὁ μαρτυρῶν, Ὡς ταῦτ᾽ Ὀρέ- 
στην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. 
Κυιύρον. αὐ δ; 4. ἢν: 

381. [6861 ἀ16565 ἤδιιθ, ΚιρΖ 
ΥΟΙΣ ἄθπὶ Δ Ὶν 566 η Ζιιθ6. ΡΠ 6.116 
ΟΥΆΚ6] νρὶ, ἀ16 ΕΠη]. 

988. Ορά., ἄδὺ. 510} οὔθὴ 72 
(ν81]. 287. 485) ἀδ5 αἱίθηῃ. ΟΡ ΚοΙϑς 
ΘΡΙηΠΘΡ᾿, ΠραρῚ την ἀπ5 5 5.6 1 ὅρδη- 
πα ηΡ᾽ π8 0}. ἀθ πθι θη (ἀΟ ΟΡ ΒΡ ΘΠ6. 

90. Ατι5 ἄθιῃ ΘΙ ΘΘΏΠΠΟΝ ὮΠ Ζὰ 
ϑανόντ αἰραδϑθπάθη ἔσεσϑαυ τλιι585 
χι ζῶνταϊοιη εἶναι δθάδομι Ὑγ6Ρ- 
ἄδθη, ἄμπη]ιοῖ. ννῖθ ἰῃ γῦν τε καὶ πά- 
λαι λέγω εἷη ἕλεξα. 

991. ἴπη ἃ116 [Ππ|διᾷπἀθ βϑηδὰ 
Ζιι ΘΓ ρα, ὑπαὶ Θ64., 415 ὁ δι" 
Ὠΐομν τνῖβθθθ, 16 βὰν ἀὰ5 ποι ΟΡἃ- 
ΚΟΙ τὶρ ἄθιι αἰγθη. 5{ΠΠ116. --- εὖ 
πράσσειν τινός, νὶθ Ὁ. ἢ. 
1000. 
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ΙΣΜΗΝΗ. ; 
ἐν σοὶ τὰ χείνων φασὶ γίγνεσθαι κράτη. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΎΣ. 
“᾽. 5 γ . » , ΜΕΝ) ΡΣ ΑΞ. 2 ’ 

ὅτ᾽ οὐκ ὃν εἰμί, τηνιχαῦτ᾽ ἀρ᾽ εἰμ᾽ ἀνήρ; 

ΙΣΜΗΝΗ. 
- δ , 2 2 - , 2 γ, 

γῦν γὰρ ϑεοῖ σ᾽ ὀρϑοῦσι, πττιρόσϑε δ᾽ ὠλλυσαν. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 
’ 7 2 ΩΣ ΩΣ [8] ’ὔὕ ’ὔ 

γέροντα δ᾽ ὀρϑοῦν, φλαῦρον, ὃς νέος 7τέσῃ. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
Ν ΩΝ ’ὔ ,’ » Ὑ) ’ “ 

χαὺν μὴν Κρέοντὰ γ᾽ ἰσϑὲε σοι τούτων χάριν 

ἥξοντα βαιοῦ χοὐχὲ μυρίου χρόνου. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὅπως τί δράσῃ, ϑύγατερ; ἑἕρμήνευέξ μοι. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ὥς σ᾽ ἄγχι γῆς στήσωσι Καὸδμείας, ὅπως 
χρατῶσι μέν σου, γῆς δὲ μὴ ᾿μβαίνῃς ὅρων. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἡ δ᾽ ὠφέλησις τίς ϑύρασι χειμένου; 

892. ἐν σοὶ --- γίγνεσϑαι, 
τὰ ΠΡ ΒΟ ἢ θ᾽... 7 νρ]. .247. 
422. 16 ΤΉΘΡΔΠΘΙ νορϑίδη θη ἀ6 
ΞΡΓΌΟΙ Δ]]ΘΘπθῖη. 850, [ἢ ὍΌΙ] 
πᾶπρο νοῦ Οθαϊριιβ᾽ Β651Ζ ἃ}, ἃ])π- 
ἴθη ἃ086}. πἰοῃΐ, 4885 χράτη Β6ὶ 
56 1Π6 ΠῚ ὉΠ) ϑυΠπηπηΐθ ΒΟΡΥ ΠΡ (νρ]. 
1207. 1994) οἴπθη ἀθγθἰηϑιβθη 
Καιρῦ τὰν Αἴπθη ἴῃ Διιβϑ1 ὁ} 506]]- 
ἰ6. Μᾶπ Ρὕοδοιίθ, νυῖθ [βϑιηθηρ᾽ 5 Μ|}- 
πο. Πρ θὰ. νοπὶ [πῃ] 16 465 πθϑιιθη 
ΟΥάΚΟΙ5. 510} ἴσοι 461 ἀπηκοὶη Απ- 
ἀδαυϊιηρθνν δα 465 ΤΠ ΟΧ 5. ΔηΒΟΠΠ16- 
Β6η, Ὑἱ6 χράτος, χρατεῖν, ὃ τύμ- 
βος δυστυχῶν βαρύς, ὅταν στῶσι 
σοῖς τάφοις ἃ. 5. νν. 

999, Ορά., ἂἃπ 5θῖη ἢδ8Π65 Επάθ 
ἀθηκοηά, βρυῖομς 50, ἀ855 [56 η6 
βθῖπθ νον δ ἀἷ ΗΙΓΠΠΙρΡ κοῖς 
465 Οαὐθῖθοθ θθΖίθ θη. τ55. Εν 
ὑπὸ, 415. γϑυβίθ 8 ὁ χράτη γνοῃ 
ΚΟΡΡΟΡΚΡΑΙ. 

894. ὦλλυσαν, δἴηροπ αὐ 
ἀοϊη θη ϑ5'1Ὁ}2 818. 

89ὅ. ὃς -- πέσῃ, 0. Β. 1291. 

8906. τούτων χάριεν ᾿ἰϑ πη}γ)8- 
Βυ πη], Ὑγ6558}41} ἀϊ6 ΕΤαρο 998. 
Πιοράπγοι σὰ Κρθοηβ ΕἸΡΒΟΠ οἴη 6 ἢ 
ἴ ογᾶυβ. δηροκάηαιρι. 

891. βαιοῦ κοὐχὶ μυρίου 
χοόνου, ν8]. ζὰ 0. ἢ. ὅ8. Πὲγ 
(ἀδηϊν ᾿π 6 ἢ 81}, το ἡμερῶν 
ὀλίγων πιὶ! ἐντὸς οὐ πολλοῦ χρό- 
γου πᾶ ἅδη]. ὑυθοὶβοιῖ, Κυῦρου 
ὐθτηπ, .417.. 3. πηι: ὃς: 

999 ἢ Ὑρ]. ἀϊ6 ΕΠ]. --- στή - 
σωσι,. χατοικίσωσιν, δῖ νοῖῃ 16- 
βοηάθῃ Θά. Ζὰ ψνϑυβίθηθη, ἀὰᾶ ἃ 
ἀϊο ΤΊ ΘΙ 61" πη ἰβϑιηθὴθ νοὰ (61 
ἢδηθη πάρ 465 Θδά. πο 5. ἃ ΠΘη. 

400. ἐμβαίνῃς ὅρων, τὰ 0. 
Ἡ. 825. 

401. χειμένου.. πῃ οΙάθαμ δ, 
ἴῃ Βοζιρ ζὶ στήσωσιε δβαξοιζί, 
πάθῃ 64. ἂμ 861η πᾶίιθ8 Βπᾶθ 
ἀφηκί. 

99ὅ 

400 
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ΙΣΜΗΝΗ. 

χείνοις ὁ τύμβος δυςτυχῶν ὁ σὸς βαρύς. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

χᾶνευ ϑεοῦ τις τοῦτό γ᾽ ἂν γνώμῃ μάϑοι. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

’ ’ , Ξ , τούτου χάριν τοίνυν σὲ προςϑέσϑαι πέλας 
ἀρ χώρας ϑέλουσι, μηδ᾽ ἵν᾽ ἂν σαυτοῦ χρατῆς. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

ἢ χαὶ κατασκιῶσι Θηβαίᾳ κόνει; 
ν ἀὐασοιστ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐᾷ τοὔμφυλον αἷμά σ᾽, ὦ πάτερ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὐχ ἀρ᾽ ἐμοῦ γε μὴ κρατήσωσιν ποτέ. 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ἔσται ποτ᾽ ἄρα τοῦτο Καὸμείοις βάρος. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

“το ποίας φανείσης, ὦ τέχνον, ξυναλλαγῆς; 
ΙΣΜΗΝΗ. 

τῆς σῆς ὑπ᾽ ὀργῆς, σοῖς ὅταν στῶσιν τάφοις. 

ὙΥΟΪΌΡΗ 516 Π}1 416 ἀθ]] ῃ θα 402. ΒΘ ΤΟΙ πο Ρη ἰδὲ ἀθ1- 86ῃ, 
πο Βοβιαςίιπρ, ᾿π πΘ ἢ 2}]55- 
δΙιάοΚοπά, ἀπ 6 Ὶ]ν0}], ον ὶο- 
ἀονῦ ἰβδιῆθηθ ἴῃ ἀ6" ἀπηκοίη ϑργὰ- 
6.6 ἀθ5. Ογακοὶβ. {{π|16}} 5011{6 ἀ6π 
ΤΠ απο ΟΡ ΔΟ 56 πη, ἴα ]15. 65. 1Π- 
πθα πἰοηῦ ΘΟ] ηρ6, 510} ἴῃ ἄδη Β6- 
5102 ἀθβ ἀγᾶϊνοβ 46ὸ5 Θϑάϊριι5 Ζιι 
βϑίζθη. θθπη ἄπγοῖ 416 Βοβίαι πη; 
ἴ Αὐϑίαπάθ Καθ ἄθπ ΕὙθιηἄθη Ζὰ 
αυϊθ, νὰ ἄδθη ΤἬΘΡαποΡη. Ζαῇο!, 
ψνοΐορη δἷο ἀθηὶ θά. ἀϊὸ νομιζό- 
μενα ἰοϊδιθίθη. ἴπὰ 1 ἀάῃ ον ἀϊθ6 
ἴροῖθ Ὑγ 4}}} ϑθῖπο5 Τοάθϑουθβ. Ζιι 
ΘηὐΖίθηθη, νν ] θη σ6 ἴππ ἴπ ἦϊθ 
Νάϊμπο ΤΙ ΘΡοη5. θυϊησθπ, ποῖ 56]- 
πθηὶ ΤΟΔΘ ᾿πϑρομοθίηι θδϑίδιθη ἀπά 
ἀδάϊτνο! ἄθη ϑθρθη ροννίππθη, ἄθη 
ἀὰἃ5 νὰν 465 ἤδοιος. ἄθιὰ [πᾶς 
ρθη θη 50|116. 

408. εὶ]. 0. Β. 398. Αποὶὶ οἢπ6 
ΟΥ̓Κ ὶ ῬορυοΙς οἷοι, ἀδ85 τπϑῖπηθ 
Μᾶποη ἄθῃ Μοϊπίροη χὔγμθη πΐ5- 

ε -- 

ν 

ΓΘ Θμθ θα. νον η 4] [6 η. 
404 ἴ. ΝΕ]. 999 ἢ. --- προςϑέ- 

σϑαι, πὰ ἸΒΤΟ Νἃπο τη ρ 6 πη, 
τηἶῦ ἄθὰ ΝΟΡΘΗΡΟΡΥΗ 465 ἀάγᾶιι5 
ΟΡ Δομϑοπάθη ἢρθι]65. Ὑ8]. Το. 
1}.29 παρίστασϑαι. 

40ὅ. μη δ᾽ ἕν᾽ ἂν σ. κρ.. αἂπά 
ἀτοι ποὺ ρον ἅ ΓΘ χα 1ἃ8- 
56η 4ἀ8ἃ, νο ἅι ἀδίη οἰ ρθη 6 Ι 
ΗοΡΡ νᾶνοϑι. Αὑϑ προςϑέσϑαι 
ἰδὲ σὰ μηϑέ ἀὰ5 (ἀδρθηίπο6 1} χὰ ἄἀδη- 
ΚΘη, ἐᾶσαι. 

401. οὐκ ἐᾷ σε, πᾶ]. χατα- 
σκιάζεσθϑαι, νῃ}. Απὶ. 598. 

409. Νομάγιοκβνο!! τὠυθάθυθοῖι 
ἴϑιθθπθ ἀὰθ νοπὶ Θά. χζιν Βοκνᾶϊ- 
υραηρ ἀον ΕΟ] ΘΓ Πρ (πὰ ἢ ἀδππη 
Γάννν Δ) βοθγᾶπονίθ ἄρα. -- 
βάρος. γΕ]. 402. : 

411... τῆς σῆς ὑπ. οργῆς- 
ἔσται Καδμείοις ,᾿βάρος. ΑῬπίομυ- 
Ἰ1ο 1ᾶ98. σοῖς ὅταν στῶσιν τά- 
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ΟΙΔΙΠΟΥΎΥΣ. 

ἃ δ᾽ ἐννέπεις, χλύουσα τοῦ λέγεις, τέχνον; 
δ ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀνδρῶν ϑεωρῶν 4)ελφικῆς ἀφ᾽ ἑστίας. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν Φοῖβος εἰρηκὼς χυρεῖ; 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ὥς φασιν οἱ μολόντες εἰς Θήβης πέδον. 

ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ. 

παίδων τις οὖν ἤχουσε τῶν ἐμῶν τάδε; 
ΙΣΜΗΝΗ. 

ἄμφω γ᾽ ὁμοίως, κἀξεπίστασϑον καλῶς. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

53Ω9 « , - ). , ’ 
χαϑ' οἱ χάχιστοι τῶνδ ἀχούσαντες, πάρος 
τοὐμοῦ πόϑου προύϑεντο τὴν τυραννίδα; 

ΙΣΜΗΝΗ. 
Ψ - ’ὔ 3 γ τ ,ὔ 2 [Ὡ 

ἀλγῶ χλυουσὰ ταῦτ ἐγώ, φέρω ὃ ὅμως. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΥΣ. 
2 οἱ «ς , ͵ Ἁ , 

αλλ οἱ ϑεοὶ σφι μὴτε τὴν πειτρωμένην 
ἔριν χατασβέσειαν, ἐν δ᾽ ἐμοὶ τέλος 
αὐτοῖν γένοιτο τῆςδε τῆς μάχης πέρι, 
ἧς νῦν ἔχονται χἀπαναίρονται δόρυ" 

φοιῖς ὑπ θϑυϊιημη!, 00 ἀἂ5 διθι θη 
ἀπ ἄθπὶ ἀγαθο ἃ]5 {γι θα! ο ἢ 65 γ6γ- 
υγ Ια οἄρι" [ΘΙ πα ]Π16 65 αθροηῖθοιν- 
ϑδίθιῃθη χὰ ἀθηκθῃ 15}. 

412. γεγνυιπάονι ὕθον 416 νὰ }- 
56 παίθη ἀπάθαϊιπροη ἴγαρὶ θά. 
πδοῖ ἄον 6116 ἀ6 56] 0) 6 η, ὑνογδαΐῖ 
᾿ἰϑῆθηθ δυϑαρ ΚΊο δὰ ἢ ἀϊ6- 
585. αἷς. [ηΠ8}0 ἀδ5 ὉΤαΚΟΙς ΒΘ Ζοῖο- 
ΠΟ. 

414. Ὠ16. ποομπιδ]ρο ΕἾαρ6. ὩδΟΙὶ 
ἄἀον Οπ6 116 ἀἰόθοῦ ΜΙΙΒΘαηρ Ρ6- 
ταδὶ ἀπ ἀδν ΠΡΟ ϑομαπρ ἰὴ Β6- 
9 }ΕἔΕηἜορ ἀὸ59 [{{6 6 Γ ᾽ πϑ  πηηθὴ5 (65 
πθιθη Ὅγακοϊς. τἷν ἄδιὴ αἰΐθπ. --- 
χαὶ ταῦτα, παπᾶ αὐ ἀϊ6- 
565, ἱπάοιη χαΐί ἴῃ ἀορροὶίον Και 
Ζι ἀδηίζοη ἰδὲ, νὶθ οἷν ἴῃ κἀὶ γάρ. 

415. οἱ μολόντες εἰς Θη- 
βης πέδον, ἀϊε ϑεωροὶ Δελφι- 
κῆς ἀφ᾽ ἑστίας 418. Νεῖ. Ο. Ἀ. 
90. 

419. τοὐμοῦ πόϑου, νβῖ. 0. 
ἢ. 969. 

4520. Ἐπ᾿ ϑομβιηογζὶ [ΡΘΙΠΟΠ, ἀὰς 
πῦρϑη Ζὰ πηΐδϑοπη, 4855 ἀἴ6 ἤοΡυ50}- 
ΡῬορίθγάβ ἀδ' Βυάον ἀϊὸ Ῥιοιᾶϊ ρ8- 
βοὸὰ ἄδῃ δαϊθ ὕθουνίθρὶ, ἀοοῖι 
ἀαν ἴον ἀϊθ ὅ'δοιιθ ἀπ" πἴοῃν νὸΡ- 
ΒΘ] θη. φέρω, νῖθ 9θ0. 

491. μήτε -ἁΨ δέ; “ῖὸ ὙνΆο. 
148. ΝΕ]. 861. 

422. ἐν ἐμοὶ γένοιτο, νβῖ. 
2 4η. 592.. ὦ 

434. Αὐβ ἧς ἔχονται (ΜῸ}- 
ἂπ 5160 Ἡαπᾶ Ιερθπ, μυο. 1, 
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» « - - 

42ὅ ὡς οὔτ᾽ ἂν ὃς νῦν σχῆτττρα χαὶ ϑρόγους ἔχει, 
2 Ὶ 

μείνειεν, οὔτ᾽ ἂν οὐξεληλυϑὼς πάλιν 
2, 2 ΕῚ Ἂ ε! Χ , 2.“ ὁδ 
ἔλϑοι πον αὔϑις" οἵ γε τὸν φύσαντ᾽ ἐμὲ 
οὕτως ἀτίμως πατρίδος ἐξωθούμενον 

2 Ψὕὕ γ)2)} ΚΜ 7 ) 2 Ἅ 

οὔκ ἔσχον, οὐδ ἡμυναν" ἀλλ᾽ ἀνάστατος 
430 αὐτοῖν ἐπέμφϑην κἀξεχηρύχϑην φυγάς. 

27 2 ς , δώ δι ΔΆ, Ν ΄ εἴποις ἄν, ὡς ϑέλοντι͵ τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε 
πόλις τὸ δῶρον εἰχότως χατήνυσεν. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι τὴν μὲν αὐτίχ᾽ ἡμέραν, 
ς γι ὩΣ εΙ ’ 

οπτηνίχ. ἔἕζει ϑυμός, ἥδιστον δέ μοι 
Ν - Ψ Ὁ 

485 τὸ χατϑανεῖν ἣν καὶ τὸ λευσϑῆναι πέτροις, 
2 Ν Μ .«} 2 , 3 2 θῶες ἐς 

οὐδεὶς ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν 
’ ΟΝ Θ΄ 3. - ς , Σ , 

χρόνῳ δ᾽, ὅτ᾽ ἤδη πᾶς ὃ μόχϑος ἣν πέπων, 
καμάνϑανον τὸν ϑυμὸν ἐχδραμόντα μοι 

18) ἰδὺ χὰ χαὶ ἐπαναίρονται (8 6- 
Β6ὴ Θἰπᾶπάθν" ΘΥ 6 6 πη) ἐφ 
ἢ τὰ ἀθηκθη, νρ]. 4607. χὰ 0. ἢ. 
1241. Αηϊ. 681 ἔ, (16 Ἠάβοιν. 
κἀπαναιροῦνται, [4156 }} :Ξ ἀν- 
αἱρεῖται πόλεμον, νγϑι 510} οηΐ- 
Β0ΠΠ16550 Ζαπὶ Κυΐθρο; ἀναίρεται 
δόρυ, νγὲ}" ἵπὶ Κυίθρο ἄθη ὅΡΘΟΥ 
ϑοδθὴ ἄθη οι θυ ΘΡι.) 

425 [ἢ Ὡ ἐπα (ὦ ς-- ἐπεί), ] ἂβθ 
ἀν Αὐϑρᾶπρ 465 ΒΡι Δ οΓ Καιὰρ 65. ἴῃ 
ΤΏΙ Πηο" ἤδη, ἀδηη 50]116 νυϑάθι" 
ἄδι" οἷηθ ΒΟΟΙ, ἀδν ἀηάονο ἀϊ6 ἤθνν- 
Β0Π 8 ν Πα 6, 516, ἀΐθ [ἃ (σὰ 209) 
ἄθη ναΐθι" νϑυβᾶπηΐ ννογράθη 116 556}, 
ΟἸ6 510}. χὰ γάμγθη. 6 Ορίαιν 
πὶ ἄν θη ἰη ΒοΖιιρ ζ 461] 
ὙΥ αηβο]ιβαῖχο 422 ΠῚ 

429. ἔσγον, ἐκώλυσαν. 
480. αὐτοῖν (νρ!. 444), ἴἢ - 

ΘΠ, 80 Υἱ60] δη ἱππθη Ἰὰρ, 4. ἢ. 
516 Ἰΐδβϑϑῃ 68 ὙᾺ]}1: ΒΘΒΟΏΘ θη. --- 
ἐπέμῳφϑην ἀνάστατος, νβῖ. 
98. 

451 {᾿ Θοά, ΡῬορδρηθὶ ἄθι Εϊη- 
ΡΟ, 6 ΠΔΡ6 18 56|08ι --- νρ]. 
Ὁ. ἢ. 1840 ἢ, --- ἀανραυ σοάναη- 
56, {π᾿ ἃ15 Μόγ 6 ἀδ5 Τρδυς Θηΐ- 
γ 666} Ζὶ ἰὐάϊοη οὔρι" Ζὰ γουρᾶη- 
ΘΠ: ΟΡ τηϑοιῦ ἀδροσθη φρο] θη, 

(455 πηδη πὶ ἄδηλα }5 ἀϊοϑθη ὙΥ η50}} 
γΘΡΒδΡ᾿, [πη 061 5ρἄϊοι" νἸάθν ὙΥ1]- 
Ἰθη νϑυϑίοϑϑθη ἢ8}}6. 
; 481. τότε, 415 ἰοΐν νυν 6568 
σψυράο, Ζὰ Αἱ. 6080. 

4338. τὴν αὐτίχ᾽ ἡμ μέραν, 
νγὸ Θοά. «ἷ5 ΜΟγάΘΡ ἀθ5 [.8105 6}- 
Καπηὶ νυυράθ. ΐ 

484. ἥδιστον δέ {ἰ{, ἃ15. ἴοἢ 
θη. ΟΡ πη ΦΌΒΟΙ θη Πᾶϊ[6, 
ἀδ5 ΑἸΠΙΘΡ ΙΘθσῖθ τ1}" 06" ἀθν Τοῦ 
βοννθϑθὴ νυᾶρο. 

485. λευσϑῆναι πέτροις, 
νΙο δῆσαι δεσμῷ, πρῆσαι πυρί, 
ὕπνῳ εὕδειν Ὁ. ἢ. 086. [16}96}" 
ἀϊὸ ϑιμαΓ[ε. ἀοι" διοϊπίδαμβ, 2 Ζὰ ΑἹ. 
254. 

430. 5680]. οὐδείς μὲ τούτου 
τοῦ ἔρωτος (ἀν Υ ΘΙ ]) πηι 9) ἐποίει 
ἀπολαῦσαι. Ὦδν θην ΠΔΟΙ ἀθη 
ΘΙΠῊΘ ὠφέλημα παρέχων, ΒΕ]. Δη- 
ἄρμοπ ὅ, 17 ὠφελεῖσϑαν τοῦ νό- 

ου. 
481. πέπων (ΓΤ Δ0Π. 728) Ὀ] ΘΙ 

ἴπὶ ΒΙ146 465 ἔζεν ϑυμός 494. 
488 ἢ. ΑἹ9 16} ΘΙ 56} 6 η 

Ἰορηΐθ ἄθη Ζοῦρη, ἀδὺ 11}" 
ΔυΒΡΘ5 0 ἢ 6 1 ΠῚ (Ὁ τ} ἄγ 0}}- 
ϑοσδηρθη), ἃΪ5 οἰπθὴ βιῦβ56- 
γοη Ζιυο μι θοιϑίον ἄρππη ἀδ8 
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μείζω χολαστὴν τῶν πρὶν ἡμαρτημένων, 
τὸ τηνίχ᾽ ἤδη τοῦτο μὲν πόλις βί 440 ηνίχ᾽ ἤδη τοῦτο μὲν πόλις βίᾳ , 
.7 ’, 2 3 -Ὁ ’ « 2 2 - 

ἡλαυνὲ μα΄ ἔδχ γῆς χρόνιον, οἱ ὃ ἑπωφελεῖν, 
οἱ τοῦ πατρός, τῷ πατρὶ δυνάμενοι, τὸ δρᾶν 

2 2 ,ὕ 3 Ἄν ΟΝ ν᾿ "- , 

οὔκ ἡϑέλησαν, ἀλλ᾽ ἕποὺς σμικροῦ χάριν 
φυγάς σφιν ἔξω πτωχὸς ἠλώμην ἐγώ. 

- 27 ͵ ῷ 

ἐχ ταῖνδε δ᾽, οὔσαιν παρϑένοιν, ὅσον φύσις 44 

δίδωσιν αὐταῖν, καὶ τροφὰς ἔχω βίου 
μ “- 2 

χαὶ γῆς ἄδειαν χαὶ γένους ἐπάρχεσιν" 
Ν 9 2 Ἁ - ’ « , ’ τὼ δ᾽ ἀντὶ τοῦ φύσαντος εἱλέσϑην ϑρόνους 

καὶ σχῆτττρα χκραΐνειν, καὶ τυρανγνεύειν χϑονός. 
ἀλλ᾽ οὔ τι μὴ λάχωσι τοῦδε συμμάχου, 450 

᾿ς ,ὔ 2 ω - , Ἁ 
οὐδὲ σφιν ἀρχῆς τῆςδε Καδμείας ποτὲ 
Ὧ ε! ἘΠ Ρ, ΑΕ ο , 
ὁνησις ἢξει. τοῦτ ἐγῴδα, τῆςδὲ τε 

νοράθι γοὴ 1" ἀπ πη ἀθῖ6, 
ἃ. ᾿. ἀἃ85 ἀἴ6 Αὐὐϑρδιβϑιιηρ 46. Αα- 
δθη, ἴῃ (ὁ Απβννα!!]}ὰηρ νοραρθί, 
οἷἴπθ Ζιι ἄθπὶ Βοραπρθηθη ἴῃ Κοίπθηι 
ψοΡ μα] η556 βΒίθμῃοπάθ ϑιγα δ 586]. 
ὕερον μεέξζω τῶν ἡμαρτημέ- 
γων, 4. π. ἢ χατὰ τὰ ἡμαρτη- 
εξ "ΖΝ Ὁ: Ἢ ΤΥ: 

441. )ὰ Θεά. ἀονίοιυ ἀαάναιΐ 
Ἰορὶ, ἀ8585 6Ο' Ιᾶηρδ Ζ61ι πῇ 
Ἐπιἀθοκαῃρ; ἀον ἀτγϑαοὶ νου βίοββθῃ 
56], 50 θορίπηϊ ΟΡ 4917 πὶ χρόνῳ 
δέ ἀπά νεΐϊηρὶ π80}} Ἰάπρογοπι Εἰη- 
50Π 16 056] τη χρόνιον ἄθη ἤδυρι- 
θΟΘΡΗΓ νοῦ Νοιιθι ἴῃ ΕἸ ΠΟΙ Πρ;. 
Ψρ]. ΡΠ. 5981 

442. Αἰιϑά γα Κβν 116} ὁ ἕ τοῦ πα- 
τρός ἃ]5 οἱ υἱοί, 4158. ἡΥΘ]ΟΒΘη ἀϊ6 
Ῥιοιᾶν ρβοθοίθπ μᾶϊ [6 ἄθιη οι 
θοΙΖαβίθηθη. [π4 ννὰβ 516 ἀδηδοῖι 
πύθῃ, ἱπαΐθη οἷο. πίοι, οὁ}- 
ΒΟΠΟη. 516. 65. ἅπῸ}} Ἰἰοίομε Κοπη- 
6. 

448. τὸ δρᾶν οὐκ ἡ., Κοπη- 
ἴθη. 510} τον ἀβορυγίπαθπ Ζαη 
ΗδηΆο]η. -- ἕπους σμικροῦ χ.: 
οἴη 65 Ιοι ἀϊρθα, ρουϊηροη ΥΝ οΥ- 
[65 Βα]! 6}, 49. 516 Ζὶ ΘΙ Π ΘΠ 
(ἀὐμδίθι πα Θἰηζαϊορθη Ὀγδαομίθη, 
Αθ6" ἀπ ον] 16 556η. 

444. σφιν, τι. 490. 
445. οὔσαιν παρϑένοιν, 

416 ἀἄοον βοβ δῖ ΜἄΔοἢ 6 ἢ 
δἰπά, νυ ᾶθτθηά 16π6 ψεαγνίαν πο- 
νεῖν 990. 

440 [. Πῖο τροφαὶ βίου θιϊ- 
βργΘο θη ἄθη πτωχός 444; γῆς 
ἄδεια, διοποΡοῖῦ 465 [28 - 
465, δ 650 Ζ 6} ΑἸ ΘΗΙΠΙ5ΟΡῚ, 
ἄθιη φυγὰς ἔξω ἡλώμην; γένους 
ἐπάρκεσις, ἴὐπιουϑυάνχιηρ, ἀ16 
ἀον γαῖθ' νὴ ϑ8θίπθη Κιπάδρη Ζιι 
[οράθνπ θορθο οι, ἰδὲ, ἄθιι ἔπος 
σμικρόν 448, Ὧι ἄδπι ἀϊδ ϑό!ηθ 65 
ΓΘ] 6 πη 116 556. 

448: ἀντὸὺὸ τοῦ φυδ:. Κα 
βίαι! ἀντὶ τοῦ ἑλέσϑαι τὸν πατέ- 
ρα, ν8]. 418 ἵ. 

449. χραίνειν 80. καὶ σκ., 
ννῖο Ρἢ]]. 140 Διὸς σκῆπτρον ἀνάσ- 
σεται παρὰ τινί. 

450. ΝΕ]. 408. 
452. Οδά. οὐβίϑς ἂὰ5 ἄον 6}- 

5] οἰ οαπρ 465. ποθὴ ΟΥΆΚΟΙ5. τιϊὶ 
ἄθπι οἰπϑὺ {πὶ βΘροθθπθη, 4855 θη 
Βυύάάουη ἢν ΙΓ θ θη. πδοῖ ἀν Ηθυν- 
50 8} ἄρον ΤΊ θ αι. ποῦ σαπι Η 6116 
ΔΌΒΒΟ ρθη νοῦ, ἀὰ ΘΙ πὰη οὐϑὶ 
βοννδηνῖ, ἴῃ Ὑγ ΘΙ θα δίππθ 661 
ΡΓΌΟΝ 465. Ἰουζίθγθη βϑιπθῖΐ Ὁ 81, 
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μαντεῖ ἀχούων, συννοῶν τε τὰξ ἐμοῦ 
λ , 9. [πᾳ ν Φ - » ᾿ ,ὕ 

σαλαίφαϑ', ἀμοὲὶ Φοῖβος ἡμυσὲν ποτε. 
λδῦ πυρὸς ταῦτα χαὶ Κρέοντα σπιεμττόντων ἐμοῦ 

- " "» ΡῚ ’ ,ὔ 

μαστῆρα, κεί τις ἄλλος ἕν πόλει σϑένει. 

ἐὰν γὰρ ὑμεῖς, ὦ ξένοι, ϑέλητέ μου 
σιρὸς ταῖςδε ταῖς σεμναῖσι δημούχοις ϑεαῖς 

ἀλκὴν ποιεῖσθαι, τῆδε τῇ πόλει μέγαν 
400 σωτῇρ᾽ ἀρεῖσϑε, τοῖς δ᾽ ἐμοῖς ἐχϑροῖς τιόνους. 

ΧΟΡΟΣ 

ἐπάξιος μέν, Οἰδίτους, κατοιχτίσαι, 
αὐτός τε παϊδές 9᾽ αἵδ᾽" ἐπεὶ δὲ τῆςδε γῆς 
σωτῆρα σαυτὸν τῷδ᾽ ἐπεμβάλλεις λόγῳ, 
σιαραινέσαι σοι βούλομαι τὰ σύμφορα. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

6" ψγεγάθ τοῖς πέμψασιν ἄτη 5εΐπ, 
92 [{ 

458. γεν». συννοῶν τε ἐξ ἐμοῦ 
τὰ παλαίφατα, τι δἰ πον 56 108 
ἀδ5 ΑΙ]ῖ6 θΘνΡἂΚ6] Ζ18 8Δ1η1} 6} - 
δ] το π 4, νον πδῸἢ θοκαπηΐον 
Αβϑι]δυίοη 8610} δοϑαρδὶ ἰϑδὶ τὰ ἐξ 
ἐμοῦ παλ., ἃ. ᾿, τὰ ἐμοὶ δοϑέντα 
παῆ. συνν. ἐξ ἐμοῦ, δοδβοηῦθον ἄθη 
γι [βηθπθ βΘΡΡδοι θη μαντεῖα. 
Εβόπβο 250 τὰ ἐκ ϑεῶν τρέμοντες. 
941 τάξω βίου τροφεῖα πορσύνου- 
σιν. ἘΠ. 195 τὸν ἐξ ᾿4ἴϑα πατέρ 
ἀνστάσεις. 6]. Κυῦρον Οἵ. 50, 8. 
Α. 14--11. 

4584. ἥνυσεν, νονκἀπάοϊθ 
ἃ15 οἰη δύ ἴῃ Εν Γἀ]]ὰ ηρΡ σ6- 
πβρηάθ. θηη ἀ4θ5 (Ἃἀοἴϊο5 ὙΥονὶ 
[ἅ}10 ἀϊιοῖ ΒΡΓΔΟ ΟΝ τ} ἀθν Εν- 
ΓἍΠ]Πηρ ἀθϑϑοι θη ἴῃ Εΐη5, νρ]. Ζὰ 
0. Β. 156. Δπι. 1103. 

4δῦ 86} δι} 990 [. 
461. ἐὰν ϑέλητέ μου --- ἀλ- 

κὴν π., [4115 ΠΡ πὰ Ροτοῖΐϊ 
5014, ΘΟ 5615 416 Β6- 
βοναϊζαπρ Ἰπ Θἰπ 6 807 616} 
σὰ ὨΘ ΒΘ, θη ἀἰθ ΤΊ ΘΔ ΠΘΙ" 
510} ΘΙ ΠΟΙ ᾿Βοπιδοιίρ θη ὙΥΌ]]Θη, 
ν8}]. 202. ὕθνοι ἀλκή νυρὶ]. 1524. 

ἀρ ὦ φίλταϑ'᾽, ὡς νῦν πᾶν τελοῦντι προξένει. 

4ῦ8. Πι6 Ἠάβο». σὺν ταῖσι 
ταῖς σεμν., ΜΜ ο τὴ ρον ὅμη] 10} 
σὺν ταῖς δὲ βοδοῖχί αὶ. 10) 8]}6} 
ᾶυν. Α πρὸς ταῖσι ταῖς (μϊϊ 
ἀδνῦθ δ᾽ΘΒΟΒΡΙ ΘΒ ΘΠ ΘΙ} σύν) Ὀϊοιίοι, 
80 νουγᾶϊῃ 510} σύν 815 (Ἰ]ο0558. 
ΟΡδοπθίη, ποῦ θη ἄϊθϑβθη ἀὐι- 
᾿πΠΘ ἢ ΙΘΙ ἰδὺ ἄθιῃ νϑυβομ]646- 
ἤθη Ρ ἃ] ηΪθ56. ἀ6Υ θοιάθῃ 50}}}}- 
χηθηάθη (ἀονν]ΐθη δΔηΡΘΙΠΘΒΒΘΠΘΓ, 
γ8]. σχὰ 8607. ϑπη ἄθη δόμα ἀδν 
᾿υυπιθπίάθη Βαϊγθ ΑΡΟΙ]Ο ν ΟΡ ΘΙ 556ῃ, 
Ὑν655881} Ο64. 415 ἱχέτης ἀθγ56]} 6 ἢ 
ἴοϑι ἀρ γϑοθηθη ἀπ 6. Ηϊη- 
ϑοβθη Κἂιῃ 65 ἃ ἄδη σαΐθη ὙΥ1|- 
Ιθὴ ἄθι" ΒΟΥ ΟΝ 6" ἃπ, ἰἱππ δαυῖΐζιι- 
πο πῖθη. (016 (πη οίαγοη ΘΙ ἃ ΠῊ8 
σὺν προστάταις σεμναῖσι, ΪἸ,ο- 
60 Κ5 σὺν προστάσιν ( »») αθεε δι) 
σεμν., ΘΙπάοΡ 5 ϑέληϑ᾽ ὁμοῦ Προ- 
στάτισι ταῖς σεμναῖσι 5ϊηὰ νοῖ- 
[6}}}1.) --- δϑημοῦχοι την ΒοζΖυρ 
δ ΚοΟΙοηο5, ννῖ6 βοηϑιί; πρλιϊδοῦ. 
χοι, γαιάοχοι (0. Β. 100) ϑεοί. 

460. Ψεῖ. 92 Ὁ. 
4602. ακυτύςιεε πῳῖδες 2" 

αἵδε, νρῖ. 5589. 951. 1124 ἴ. Ζὰ 
ΑΙ. 1381. ΡἢΠ]. 89. 
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πΠΠπΠΠ- 
ϑοῦ νῦν καϑαρμὸν τῶνδε δαιμόνων, ἐφ᾽ ἃς 
τὸ πρῶτον ἵχου καὶ κατέστειινας πέδον. 

: ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
’ , 5 , , 

τρόποισι ποίοις; ὦ ξένοι, διδάσκετε. 

ΧΟΡΟΣ. 

χερῶτον μὲν ἱρὰς ἐξ ἀειρύτου χοὰς 
χρήνης ἐνεγχοῦ, δι᾿ ὁσίων χειρῶν ϑιγών. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
Ω Ἁ ϑ - }) Ἄς Ὗς , 

ταν δὲ τοῦτο χεῦμ ἀχήρατον λάβω; 

ΧΟΡΟΣ. 

χρατῆρές εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνῃ, 
ὧν χρᾶτ᾽ ἔρεψον καὶ λαβὰς ἀμφιστόμους. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΎΥΣ. 

ϑαλλοῖσιν, ἢ χρόχαισιν, ἢ ποίῳ τρόπῳ; 

400θ.0. ϑοῦ νῦν χαϑαρμὸν 
τῶνδε δαιμ., ἱλάσχου αὐτᾶς, 
ὙΥ16 65. 65. ππου]ιθίο Βοιροίθη 465 
[ΠΤ ΘΡ[ογάογξο, γ8}]. χὰ 298. 

401. τὸ πρῶτον, νβρ]. 8. 
καὶ κατέστειψας (ἰατεβάτευ- 
σας) πέδον, ἴνεὶ δὴ ἐφ᾽ ἃς ἵχου 
ἀπροκηϊρῆι (-- καὶ ὧν), ννῖο 424, 
νυῖρὰ πἰηζυροβοίζι, ὑπ ΠΘΡ θη ἀ61ὴ 
᾿ϊη δ ϊονριβοϊὰ ζᾶ Ηδῖπθ διίιοῖ 
ἀὰ5 γ Ο ΚΙ ΘΙ 51056 ΒοίΡοίθη 
(οαἰοα» δ ρμοάέδιι5) 465 πθ Πρ θὴ Β6- 
ΖΦ κΚοβ ΠορνορΖυοῦοη. Ὑ6]. 125 
(016 νοῦ ἄδθη ϑομο]]θὴ. ουνν ἅμ ηΐθη 
Τιοϑαρίθη χατέστεψας ἀπά κατά- 
στεινον πᾷ [6] ρα], οὔ ἢ] 
Ὑγυμ ον Ἰοὐχίογοθ, οἷπο ἃιρθη[ὰ]- 
'ρὸ (ονγθοίι" οἷπθβ ΑΡΒΟΒΡΟΙΡΟΙ5 
βίαι χατέστεψας, διαπ αἀπᾶ 
ΘΡΚΙᾶγΕ δαορθα [6)" ἦγ. δοίη Εμρέία- 
γ7,. ἈΠ οῖπ κατέστευψας, ον Ὸ}! 
ἀὰ5 6}. 56 108 580 νυν ϑηΐρ' να ἀϊθ 856 
ΔοΡΙϑ ον δοηϑὲ ροΐαπάθη τυἱρῇ, 
ἰβῖ ἀσρο ἔπη θ "8 πα ἄπϑδονΡο ἀγάπα δ 
γ Πρ’ ΘΟΒΙΘΠΘΡ .) 

409. θοῃ πρῶτον μὲν θηι- 
5ΡΡ οἰ 479 (ἔπειτα δὲ) χρατῆρας 

ἔρεψον. ΕἸ σϑοπάθα 5561: ἰϑ51 
[ἂν ΓΒ ΡΟ ἢ ΠΏΠΘΡ ΘΡΠΟΡἀ6Γ- 
110}, ν8]. φζὰ ΑἹ. θ64. 

410. δι’ ὁσίων χειρῶν ϑι- 
γών, ἱπάδρι ἄυ 65 ἰζ{6]58} 
ΒΔΌΡΘΡΟΙ Ἠᾶδμπμάθ βομὸὺρ [658}, 
ἀ. 'ν. πδομῃάθι ἀϊτπ ἄἀθιηθ ἢδπάθ νογ- 
ΠΟΡ βονγάβοιθη. Μ| διὰ χειρῶν 
ν8]. 0. Ἐ. 822. Αηϊ. 907. 

4171. Ηοῃι. Π]. 24, 8035 ταμίην 
ὥτρυ»᾽ ὃ ,.)7εραιὸς Χερσὶν ὕδωρ 
ἐπιχεῦαι ἀκήρατον. 

412. ϊ6 Κυᾶρθ ἃι5 ΤΊ Π55 
18 510} ἴῃ) ΗΘΙΠΙρι απ ἀθνΡ Επι- 
τπθηϊάθη [ἀν ΦΘἀο. μὰ πη5 (ἀοΓ πο]. 
θοροῦ βίθῃθπά ἄθηκοὰ, ἀηϊοι" Απ- 
50} οἷπθβ ΤορΡΘΙ] ἀΙΘμθΡ 5, νϑ]. 
500. 

418. κρᾶτα ΜΌΒ] ἀθν ΡΙυν 8] 
βίαι χράατα. ΝΥ1Ὲ Η 415, Βᾶυ6},, 
Επ55 νόὴ (οἰάθβθη, 80 χάρα Ει- 
"1. Αἰμθη. 11, 4110 χισσῷ κάρα 
βρύουσα κύλιξ. -- ἀμφιστό- 
μους, ἀμφοτέρωϑεν ἐστομωμέ- 
νας, 80 (855 ΠηδΔη 516 νοῃ Ροιάἄθη 
ϑοιΐθη δηἅ55θη Κοπηΐθ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

41 οἰὸς νεαλοῦς νεοπτόχῳ μαλλῷ λαβών. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

εἶεν" τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ τελευτῆσαί μὲ χρή; 
ΧΟΡΟΣ. 

χοὰς χέασϑαι στάντα πρὸς ττρώτην ἕω. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΎῪΣ. 

ἢ τοῖςδε χρωσσοῖς οἷς λέγεις χέω τάδε; 
ΧΟΡΟΣ. 

τρισσάς γε πηγάς" τὸν τελευταῖον δ᾽ ὅλον --- 

4158. νεαλοῦς Ὀϊπάον", ννἰο Νι- 
Καηάοι μόσχος γνεαλής, ἃ. ᾿ι. Ψέος, 
βᾶρι. Β6Ὶ ἄθὴ ΑΥΠΚΘΡῚ ἰδὲ 45 ἃ 
Ἰαπρ. 16 Θ6!| 1.6 η νεαρᾶς, δοβθη 
ἀα5 Μαβ5: Ηρυιπᾶπη {γάμον ψεώ- 
ρου, 76ἴζι γε νεαρᾶς. --- λαβών, 
νοῦν Απάονο βαλών (περιβαλών), 
δῦ σὰν ΕΠ} απρ ἀον ἤθάθ ἄθ ᾶἃ- 
εἰν Βοϊροίαρι, ἃ. 1. ἔρειψγον μαλλῷ, 
λαβὼν αὐτόν, ννῖε ΕΠ. 41 ἄγγελλε 
ὅρχῳ προςτιϑείς. Π. 12, 451 ποι- 
μὴν δεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἷὸς 
Χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ. ΑΥΙδύ, ἄνν. ὅθ 
λίϑῳ κόψον λαβών. 

410. τὸ δ᾽ ἔνϑεν, ἀδ 5} εἴ- 
τοῦ ον, τὖῦν τ 207... 1. 907. 
ποῖ, φεοηαη αὐ οαϊέμηη ρ67"- 
ἀμοαηι ν9]. σὰ 989. 

411. γοὰς χέασϑαι, ἴοϊου- 
ο6. ΒΌΓΠΙΘΙ] οἰπο Δ 4] ον βοόιθη Ζα- 
βαΐζ, ννῖο ϑυσίας ϑύειν, σπονδὰς 
σπένδειν : ἤομι. Θά. 10, 518 ἀμφ᾽ 
αὐτῷ (τῷ βόϑρῳ) χοὴν χεῖσϑαι 
πᾶσιν νεχύεσσιν. --Ὁ πρὸς πρ. 
ἕω, δοῖ πύθῃ ρονναπάϊ, τὸ 
αἴθ δόππθ Ζιιοῦϑί, δαΐρθῃς, οἷηθ 516]- 
ἰπηρ, ὙΠ 6. θ61 (ἀορθοίθη ππὰ χα- 
ϑαρμοί ῬΘορδοίοι σὰ νράθη ρῆθρ- 
ἴο: Κναιίποβ Χείρωσιν ΕῪ. 1 ἄγε 
δὴ πρὸς ἕω πρῶτον ἁπάντων ἵστω 
καὶ λάμβανε χερσὶν Σχῖνον μεγά- 
λην. ὅθηθο. Οθα. 8398 μοίῃ) Ορίδν: 
αἰξιγγν ἐατώ)"ιε5 αἰζοί οηι5 οαρμέ Ρρί- 
7105 αὐ ογέμδ ροδίζμε οθωραυϊέ 
αἰοηι. 

418. Οοά. Εναρο ἰδὲ πιο μ! ἀθ6ν- 
Πὄββιθ, ἀὰ ποοῖν 1 ον Δαν ὕοΚΊ 10} 
Βοβαρὶ γᾶ}, 61 5016 510}} 7661" 
χρατῆρες οὐδοῦ χρωσσοί τὰν [1}0ᾶ- 
τοι "θάϊθηρη. 
410. ΑἸΙΘΡ ἀϊη ρ᾽.5, ππᾶ ΖΓ 

αν αὔϑϑ8ο (νοὴ ΟΘΙ]νν 5561), 
ἄρῃ οἰ σίθοη Κυὰ ρ᾽ Ρ6᾽ δ᾽ Δη Ζ. 
Οοά.: Υν»οβϑ586ῆὴ 50]] 10} ἀθη 
ΓᾺ 6 ἀπὰ πἰπηδϑύθ!] 6 (6Π6 
10} ἵππ 5ρ6π 46) ΠΊΘΡΠΔΟΙ 5 οῖηΐ 
65, ἀα85 Θοά. ἴἵπὶ ἀδηζοη ἀνοὶ 1,1- 
θαυ θη διυιβϑΊ 956. 5011], 115 Ζυνοὶ 
Κνυάρθη γοίπθ Ο νυ 556}, 815 
ἄθιη αἀγτθη ὙΥ 4556: της Ποηὶρ ρ6- 
ποῦ, νῖθ Απῆρομθ Ἀπ. 491, 
χοαῖσι τρισπόνδοισει τὸν νέ- 
κυν στέφει. Ῥᾶὰπη Ψψᾶγο πηγαΐ 
[ν ἀαΐίοος., ἰἰδαρηίζγγα σὰ ΠΟΙ ΠΏΘΗ, 
ννῖο ΕἸ. 889 νεσρρύτου πηγαὶ γά- 
λαχτος. ἴπάθ55 βοῃρίπι 416 Επίρο- 
ΘΘΏΒ.ΘΙΠαπρ τὸν τελ. (κρωσσὸν) ὁ 
ὅλον, ἀὰ νοῦ οἷποι" {ΠπΠ6 ]]νν οἴβθη 
Αὐδρίοδϑαηρ ἀθν θοι θη οὐ βίθη πο} 
416 θάθ ἰδὲ, πηβίδυ πα. Αὐοἢ 
1556 πη ἀοοῖ ἀϊο ὙΥονιο ἀθ5. (ἰον- 
ΤᾺ ΡΟ 5. 16 Εσᾶρο ἀθὸβ θά. ποῖ 
ἄθηι ᾿Ὀοϑοπάθνῃ [π|ιᾶ]|16 ἀθ5 ἀν [6 η 
Κυιυροθ νου η] 556 η, 5011} αἴθ ΕΓ ᾶρ6 
παν] 10} δοίη. ὙΘΡπα 10 158 ἀϊ6 
516 116 νϑυβομγίθθοπ, ἱπάθαι τρισσάς 
τὶ δισσοῖς -- νεῖ. ζὰ 331 --- 
γ ΟΡ ΘΟ 5610 ἰδὲ. 26π6 [Π6})6]5 ἅπα6 
ννῦγράθ ἀἄϊθθο Βαβϑαπρ θΘβθ ρθη : 
Δισσοῖς γε πηγάς, τὸν τελευ- 
ταῖον δ᾽ ἑλὼν ---, 850 4455 Θδά. 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τοῦ τόνδε πλήσας ϑῶ; δίδασχε καὶ τόδε. 480 
ΧΟΡΟΣ. 

ὕδατος, μελίσσης" μηδὲ προςφέρειν μέϑυ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὅταν δὲ τούτων γῇ μελάμφυλλος τύχῃ; 
ΧΟΡΟΣ. 

τρὶς ἐννέ᾽ αὐτῇ χλῶνας ἐξ ἀμφοῖν χεροῖν 
τιϑεὶς ἐλαίας τάςδ᾽ ἐπεύχεσϑαι λιτᾶς. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τούτων ἀχοῦσαι βούλομαι. μέγιστα γάρ. 48ὅ 
ΧΟΡΟΣ. 

ὥς σφας καλοῦμεν Εὐμενίδας, ἐξ εὐμενῶν 
’ 

στέρνων δέχεσϑαι τὸν ἱχέτην σωτήριον, 
-᾿ 2 ᾿ - 

αἰτοῦ σύ τ᾽ αὐτὸς χεῖ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 

Ἰοθ πα ν ἀθιῃ Κορυράθη ἴῃ ἀϊο θά 
616. 

481. ὕδατος, μελ., ἀβγπάο- 
ἰἴδοι, σνῖθ Δι. 1079 ἀνδρῶν, γυ- 
ναικῶν χωχύματα. μέλισσα, 
Ηοπὶρ, ννἷο χελώνη δ οι ]4ραι, 
σαρϑδώ ἐνϑν ππρ Ά ἐλέφας ΕΠ ΘΟ ἴπ, 
2047) 6 ρμ ρα ἃ. ἃ. Ἐδδ ἰβὶ 
μελίκρατον δοιμθίηϊ, νρ]. ἄρον ἀϊδ 
νηφάλιαι ϑυσίαι πα 100. 

485. ον ΡΙαιζ, νὸο ἀἷθ αἰἴϊβ56 
δοβροπάρι, 50}} ἘΣ ἀγροὶ] ἤραῃ, 
1Ππ6115. πὶ ἀ61" γϑοβίθη, {π61}9. χἱΐ 
ἀον Ππκοὴ Πᾶπαὰ πἰηροϊθρίθη Ο6]- 
φνοῖθοθπ Ῥοάθοκει ψουάθη. θ6ι- 
ΖνγΘῖρΘ, νν6 1} ἀὰπ θοβάπ ροηάς Ο6] 
61 Πα 5}]1561}Π|8ὸὴ Ορίογη δηρον ἀπάιὶ 
νυαράθ, ρ]θι ον ἄρα Τοάϊθη ἃιι5- 
560 ΜΠῸΝ απθὰ Ποπὶρ Ο6] ἀᾶρρο- 
Ῥνδοιὶ ψιρᾶ, 11. 23, 170. ΑΘϑ0}. 
Ρειβ. 609. -- ἐξ ἀμφ. χ., νἶδ. 
ΕΙ. 455. 

ἀδδ. μέγιστα, 
σαι. 
480 ἴ. ΝΕ]. Ζὰ 44. --- ἐξ εὖ μ. 

στέρνων, (88 ἀοίηθ. Αππαμ πο 
γῸΠ ΠΤ εὐμένεια στέρνων θηῖ- 
βρυϊηρὶ, ἄμ] 1ο} νυ ἐκ χαρδίας, ἐκ 

ΒΟΡΏΟΚΙ65. ΠΙ. 

αὐτῶν ἀκχοῦ- 

ϑυμοῦ, 6501). (πο. 157 χλύε ἐξ 
ἀμαυρᾶς φρενός. 

481. σωτήριον, ὥστε σῶν εἶ- 
γναΐ, πάθην 416. 56]}1" 56] [6η6 ρᾶβϑῖνο 
Βοαάδαίαηρ ἀυχο! ἀϊθ Ψουθπά αηρ; 
τηἷ} δέχεσθαι Ζανγορθ βΌΡΡΔΟΙ 
νερά, Ὑϑ]. ΕἸ]. 08 δέξασϑέ μ᾽ εὐ- 
τυχοῦντα ταῖςδε ταῖς ὁδοῖς. ΑΘ501.. 
Αρ. θδὅ σωτήρια πράγματα, ἀἷδ 
ἘΡΟΡ ΟΡ Πρ ΤΡΟ] ἃ5 ἀρ ο}. ἀϊ6 Αομᾶθι". 
(ΒαΚο ἐϑῥιν πιεῖ 1π4 655 σωτήρ έ- 
ους.) 

488. Ζι αἰτοῦ ἴἄρι! ἀον (πον 
ΠΔο  Ρ ἄρ] 10} (νρ]. σὰ 461) μἴηζα 
σὺ τε--- κεΐ τις ἄλλος, ἱπάθσιῃ 
6, απ Ζὶι "ΟΖ πμοπ, ἀδ85 65 δυῖ 
ἀἃ5 Νάιμῃ!ο!α. ΠΙΠΘΙΙΒΚΟΠΠΘ, ὙΚὙ6 
ἀἃ5 Ορίοι τὑπὰ ἀοθει, [ἂν Οοά. γοὺ- 
ῬΊΟΙ ΘΟ, βίαϊυ 465 δῦυνναγίθίθη εἴτε -- 
εἴτε 510}}) ἀθὺ ὀοραϊαϊίνοη ὙοΡθίη- 
ἀππηρ θοαϊοηΐ, νΡΙ. 4δδὅ. 1]. 8, 108 
ϑιάνδιχα μερμήριξεν, Ἵππους τε 
στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσα- 
σϑαι. ΑΕΒ50}. δορί. 4989 ϑεοῦ τε 
γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν Καὶ 
μὴ ϑέλοντος φησίν. Αι. 821 ἐὰν 
ληφϑῇ τε καὶ μή. Τιπο. 1, 143. 
ϑδν 9. 

0 
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2 - Ἁ ’ ’ 

ἀπευστα φωνῶν, μηδὲ μηχύνων βοὴν. 
Ψ, 2 3) , 27 ᾿ -Ψφ» 

490 γύξειύ ἀφέρττειν ἀστροφος. χαν ταῦτα σοι 

δράσαντι ϑαρσῶν ἂν παρασταίην ἐγώ" 
ἄλλως δὲ δειμαίνοιμ᾽ ἄν, ὦ ξέν᾽, ἀμφὶ σοί. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ. 
3 - , - Ψ οὖ παῖδε, χλύετον τῶνδε πτροςρχώρων ξένων; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἠχούσαμέν τε, χῶ τι δεῖ πρόςτασσε δρᾶν. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥῪΣ:. 

Β] δ δ ᾿ ς ’ , Ν 2 

190 ἐμοὶ μὲν οὐχ ὁδωτὰ. λείπομαι γὰρ ἐν 
τῷ μὴ δύνασϑαι μηδ᾽ ὁρᾶν, δυοῖν χαχοῖν. 
σφῷν δ᾽ ἁτέρα μολοῦσα πραξάτω τάδε. 
ἀρχεῖν γὰρ οἶμαι χἀντὶ μυρίων μίαν 
ψυχὴν τάδ᾽ ἐχτίνουσαν, ἢν εὔνους παρῇ. 

489. ἄπυστα, νρῖ. 130 ΠΗ Βε- 
ΒΟΠΔΟΥ5. [6 ΙἸΟΥΠΪΟΠ 6. εὐφημία ποῖοι- 
ποθ ἄθη αἰϊίβοιθη αν ἀν Σεμναί 
ἃι5, ΨΙΘ ἄθῃηπ ἀϊθ ῬΓΙΘβυοΡ [Δ Π}116 
ἀν ἫἩσυχίδαι, Ζαπιὰ] ἀϊο ΕΡράασθη, 
Ἡσυχίδες, νοι δίδαϊβνν θη ἀδμὶν 
θθαυ τ ρὺ νγάγθη, νρ]. Αεειν ἔπη. 
988 [ἢ Ναομάνοκιοῖι 50 ν ἢς ἀΔ}16}" 
μηδὲ μηκύνειν βοήν ἀἷδ 5116 
4658 ἀθιοὶβ. οἷπ. Υ8]. 1009 παμι- 
μήκεις γόοι ππᾶ ἀας ΠοΙ ΘΙ 5018 
μακρὸν ἀὕῦτεῖν. 

490. Ναο!ι νο]θνδοιίθιη Ἐδἰηϊ- 
δαηρ5 -- Οὐ6᾽ ΒΘΒΟΠνν ρα 80} [61 ἰδ. 
65. ἄβ]]οΠ 5 Βϊϊαα], ἀμεταστρεπτί 
ν0ὴ ἀδηπθη Ζὰ βθίιθη: Α686]}. (0. 
89 ἐχχέουσα γάποτον χύσιν Στεί- 
χω καϑάρμαϑ᾽ ὥς τις ἐκπέμψας 
πάλιν Δικοῦσα τεῦχος ἀστρόφοι- 
σιν ὄμμασιν; Τπθοον. 24, 91. 
νῖΡρ. Ε].. 8, 101. Ἰ 

495. λείπομαι τοῦ ὁδωτὰ εἰ- 
ναι, τοῦ πορεύεσϑαι. δ αναυπά 
Ἰιθοὺ ἴῃ ἄον ΠΙμΙΠΡΚοὶι πη ΠΙ]1ηἀ- 
ἬΣῳ ἀάῃΠονῦ ἐν, ὑγ ]ο θ5. πὰ" ΘΙ 
Δ ΠῚ Επάς ἀθ5. ουθ65 δυβομοίηΐ, ννῸ 
65. ἀπροῖ Γπϊουραποι οι. μἰπίο (61 
ἢ ΘΡ ΠΟ Π ΘΓ Ὶ5. 1Δ1}})}, ΟΡ ΡΡΊΙΟΙΟΙ 

Ψ Ἔ Ρ, , ’ ’.- , 

500 ἀλλ ἐν τάχει τῷ πρασσετον" μόγον. δέ με 

πυρά, ᾿πάθηι ἄθι" [656 ζΖιπὶ [Ὁ]- 
ϑοπάθη ἴϑυβθ. 6110. 

497. 4] 61 4150 πὶ ἄον" μον 488 
ἀϊοὸ ὙΥ8}} ἀθν Ῥθύβοῦ ἴῃ Θά ραϑ᾽ 
Β6] 16 θη 65.611}. ἰβηθη6 6} βιϑιΐ 
μἷπ, ἀὰ Θρά. οἰπιημὰ] ἃπη Απἰροη θ᾽ 5 
Ὁ]πτογϑυιΖιηρ; δον μην νὰ ππᾶ 
Κνθοῦ ζΖαυηδοιδὶ ἂἃη 16Πη61: (νν]} 
ἀθθη 501116, γν]. 818. 

498 ἢ. Ἐπ ρβ]θίοθ ΑΘΌΒΒΘΡ ΠΡ; 
Πηάοὺ 510}. βοηϑὺ βοινν οι πὰ ΑἸ- 
ΤΡ παι: ἄμμο. ἀθ6 ΕΟΡΙΡΙ 465: 
εὖ) 09... (01 Ὸ τις εὐσεβῶν ϑύῃ 
ϑεοῖς, Κἂν σμικρὰ ϑύῃ, τυγχάνει 
σωτηρίας πἀπὰ ΠΟΡ. (Ἅγπι. ὈΣ )Ὁ; 

.117 1ηηηγγιῖ5. αγ᾽αην δὲ. ἐοἐρὶξ ἡχα- 

η5, δου ᾿δεπιρίμοδα δαπάϊον 
ἠοδίία οἰ υϊξέ αὐ67,505 ροηαΐος5 
Τὼω)} 8 ρίο οἐ βαἰϊζογιῖθ ηχΐοσα. 

500. Μᾶμ ἃΞ ἐν τάχει τι 
70.» νᾶπροπα νοὴ δἴπθιὴ 6501 πΠηη1- 
ἰθη πρᾶξαι (497 α. 499) ἀϊ6 Ἀθάθ 
δῖ. θ16 πᾶῦ8 10] ἐν τάχει 
τεῷ Δὴ δ ΡΙΡΘΡ 56 ἢ 9611, 
ΘΘΒΟΠΡ Ιλ θα, νῖθ Αἱ. 840 ἀλλ᾽ ἀρ- 
χτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει τινί, 
ν 81]. χὰ 0. τις 80: 
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μὴ λείπετ᾽. οὐ γὰρ ἂν σϑένοι τοὐμὸν δέμας 
ἔρημον ἕρπειν, οὐδ᾽ ὑφηγητοῦ δίχα. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἀλλ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τελοῦσα" τὸν τόπον δ᾽ ἵνα 
χρῆσταί μ᾽ ἐφευρεῖν, τοῦτο βούλομαι μαϑεῖν. 

ΧΟΡΌΣ. 

τοὐχεῖϑεν' ἄλσους, ὦ ξένη, τοῦδ᾽ " ἢν δέ του 50 

σττάνιν τιν᾽ ἴσχῃς, ἔστ᾽ ἔποιχος, ὃς φράσει. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

χωροῖμ᾽ ἂν εἰς τόδ᾽" ᾿Αντιγόνη, σὺ δ᾽ ἐνθάδε 
φύλασσε πατέρα τόνδε. τοῖς τεχοῦσι γὰρ 
οὐδ᾽ εἰ πονῇ τις, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 

Ζ4εινὸν μὲν τὸ πάλαι χείμενον ἤδη χαχόν, ὦ ξεῖν᾽, ἐπε- ὅ10 
γείρειν" 

ὅμως δ᾽ ἔραμαι πυϑέσϑαι ἢ 

ΩΡ ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Σ. 
τι τοῦτο; 

501. Οοά., ἂἃη οἷη δ δρροιθη. []πηρ ἢ Ηαϊη, ἄθμι ὉΠΟΡ ΖΡ ΚΟΙΡῚ, 
ὩΪΟΝ δ ΘΡΠΒΙΠῸΝ ἀθηκοπά, βοᾶν! σοβϑοίχῃ ἰδ, Κυῦροι ἀν. 50, 8. 
ϑθῖηθ δι ννο Ὁ Ὑν]Θ ΔΘ Π01} οἷη, Α. 17. 
ννοά τιν]. 8θ᾽μ. βρά!θιθβ. Αὐρθίθη 509. εἰ πονῇ ἴιαυν. Α 5ιαῖ 

υϑ]5 ὑφηγητής 1542 Π΄. ἀθδίο γαπ- εἰ πονεῖ, ἴῃ ἀν ΔΠΠΡ πιθίπθη ὅθη- 
ἀοΥ θα ΟῚ ΟΡ ΒΟ οἰ ηΐ. ἴθηΖ βᾷηζ ἅπι ΟΓίο. 

5802. ἔρημον οὐδ᾽ ὕφ. δίχα, 
πη Ποῖ νυνὶ 909 ἢ( νου θη θη, νρ]. αὐλϑα ορικοιοθιεν --548. ἃ ἢ Δ κρν ; 
“χὰ 0.8. 1408. (Ὀῖ6 Πάβοιν"». πος 0 ῬΘΙΠΠΙΟΙ 65 561, νυ ὔηβομ! ἀο6]}1 

«ς 
Ὕ ΡΒ ϑρῆγϑα “ . Ἢ 

ὑφ. δ᾽ ἄνευ, νοι: ΑἈπάθιο γ᾽ ἀθν (μον Νᾶϊ!ιθροϑ ἅθον. Οϑάϊριβ 
ἀπ υ ἄδων Ἰὧδ᾽ ὗφ. γ᾽ ἄνευ 56- 01 ἀοράοη!. ννοῖ! νου γι οθ 
ΠΕΡ Βα 6.) ΒΟ] Κα] 6. νὸπ 1Π|Π} 56 1081 Ζαὰι γοΓ- 

504. χρῆσται 8ι. χρὴ ἔσται. ἤθΘμηθη. Θθ4. θθααθιιν 510} οὐδὲ 

Π)ὰ5 ὈΡΒΡΡΙΪΠΡΊΟ]ι 1᾿η 6 ο]!]1] 4016 Νο- ἄλπη Πθάθ 28 δίομθα, 15. δὴ ἀον 
πιθη χρή (χρεώ, γρεών, εἴπ Ν τι 5 5) ΟμονΡ οΥ ἵππον πᾶϊ, ἀΐθ ἵππι 61"- 

νερὰ ἀαμῸ}} ΚΡαβῖ8. πιὶν εἶναι νϑν- φοῖδίθ μῖορθ 561 β]ἴομο. [ῖ6}}6 
50] ]Ζθη, χρῆν ἅι8 χρὴ ἤν, χρῆ- ὙΘΡΙΝ. 
γψαιν ἃ χρὴ εἰναι α. 8. Μ. 510. Δηβρίϑ!απρ ἃη ἀ45. 5 110}:- 

δ0ὅ. τὸ ἐχεῖϑεν ἃ. τοῦδε, πονῖὶ μὴ χινεῖν χαχὸν εὖ χείμενον, 
ἢ ἃ ΟἿ [6 Π 8} ἈΪΘΒ τα πρ ἀϊθ5θ 5. νψ8]. σὰ 0. Ἀ. 080. Τηοοξη. 4295 
Ἡδΐηθ5 ᾿ἶπ, ἰπάθι ἐχεῖϑεν ταὶ! πολλάκι γὰρ τὸ καχὸν χαταχείμε- 
Βοζυρ ἃ ἰϑιηθηθ 5 Κύη Πρ 6. ὅ16]- νον ἔνδον ἄμεινον. 

θ0Ἐ 
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ΧΟΡΟΣ. 

τᾶς δειλαίας ἀπόρου φανείσας 

ἀλγηδόνος, ἃ ξυνέστας. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

510 μὴ ττρὸς ξενίας ἀνοίξης 
τᾶς σᾶς ἃ πέπονϑ᾽ ἀναιδῆ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τό τοι πολὺ καὶ μηδαμὰ λῆγον 
Ἁ ὃ 2 Ἂ 2 2 2 Ων 

χρήζω, ξέν᾽, ὀρϑὸν ἀχουσμ᾽ ἀχοῦσαι. 
᾿ ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 
ὐμοῖ.- 

ΧΟΡΟΣ. 
στέρξον, ἱχετεύω. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
φεῦ φεῦ. 

ἶ ΧΟΡΟΣ. 

520 τείϑου" χἀγὼ γὰρ ὅσον σὺ προορχρήζεις. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 
ὔ ’ 3 3 ’, 2 7 γ) ’ Ν "ὕ 

ἤγνεγχον χαχότατ᾽, ὦ ξένοι, ἢνξεγχ ἀἕχων μὲν, ϑεὸς ἱστω. 

τούτων δ᾽ αὐϑαίρετον οὐδέν. 

519. ων». ἔραμαι πυϑέσϑαι 
τᾶς δειλ. ἀλγ., ἀπόρου φανείσας, 
10} νυὔπϑοιθ πᾶοῖὶν ἀθὺῦ πη56] 156 ῃ, 
ΟΠ ΘΟ Ζν ΟΠ ΒΙοπάμπῃηρ;, 
4 ἀὰβ [ο (ον Αὐροη ὑπ 16- 
ἀουθνιπρΊ ον φορᾶαῦὺ ᾿ὰΐ, χὰ ἴνρὰ- 
86η, ΥΒ]. 0. Ἡ. 1919. Ζὰ φαν. 
ἰδ! ἀπόρου φνδαϊοαι ν᾽ 50} ροβοιχῦ ; 
ἀον (θη. Δ) ἄπρῚρ; γῸη πυϑέσϑαι, 
γν9]. ΕἸ. 8ὅ ὧν πεύσει τάχα, Κυῦ- 
50 αν. 47, 10. Α. 12. -- -  ξυν- 
ἐὸν ΔΕ ἀν ἀπ 6 5611: υἱϑι, 
ννοιῖῦ ἀὰ ΡοιαΓοὺ ννυλάοϑι, νβ]. 
7.1 1  ῬΙΠΖ ΟΒΙ ἌΠΟ: 

515. ἀνοίξῃς,ν Ὑν 6 Α650}ν. ΒῸ}}]. 
322 χαὶ τοῦδ᾽ ἄνοιγε τοὔνομα. 

5106. τᾶς σᾶς ὃ πέπ. ἄναι- 
δῆ Ἠοϊδίρ: 416 ΒύσΙοι ἈΠῚΠΘΙΡΊΒΟι 
τᾶς σᾶς πέπονθ᾽ ἔργ᾽ ἀναιδῆ, 
ὙγῸ ἔργα ὙΥῸ}] ἃι15 261 [4|50}} νντ6- 
ἀοΡΠον ἰδ. Οδά. οἰρᾶσθι βίοι ἀμρ6ν- 
ἃ} δόρθη ἀἴθ οΥΒΙ ΘΠ απρ, ἀᾶ55. Θ᾽ 
ἔργα ἔρεξεν, 5. ὅ98, ἀγπρὶ ἀδρο- 

ΙοΝς : 

δθηῃ ἀαγαυ, πὰ οἷη παϑεῖν ἀανίη 
δὰ 5686, ὅ91. (Πγιμᾶπῃ ἰπ θυ Ραη-- 
ϑιρὶ τᾶς σᾶς: ἃ πέπονϑ', ἂν. 
θιμπάονῖ βοιγοῖθὺ πϊὶ ΒοΙΠ6 τᾶς 
σᾶς, πέπον, ἔργ᾽ ἀναιδῆ.) 

517. νον βίγοθοη ἴδὲ ππηΐϊΖ, 
ἀὰ 416 Κυπάρ νοῦ ἀδθίπθη [Πη58]6 
Κοιποδννοῦδ νυ οΟΡΡΘη ἰδὲ: πὰ α6- 
ΠδΙΙ6Ι 65 νυ ὔπβο 6. ἸΟ Ζὶ νυνίβϑβϑθη. 
-- τὸ πολὺ ἄκουσμα, ἀἷε 
ἢ ἀμ ὑ1 5 6, νοι νογθνοιίοίο Καὶ α π- 
ἀ6, νϑ]. τὰ 80. ὕοθον μη ϑα- 
μὰ λῆγον δ10. - ὀρϑόν ρΓᾶἃ- 
ἀϊοαυῖν 1801}, ἴπὶ δίπηθ γθη ὀρϑῶς 
ἀκοῦσαι. 

819. στέρξον, [᾿Ἰπάδ ἄϊο8 
ἀλυῖϊη, ΘΡΡΙΘΡ ἀϊ οι, ψοΡδη 
ἀὰ5 βἰἄν ΟΡ 6 πείϑου 510} ΔηΘΟ ]ἰοσϑί. 
γρ]. 0. Β. 11. 
20. κἀγὼ γάρ, πείϑομαί σοι, 

γν8]. ΕἸ. 1494. 
ἸΝρεϊϑιν. 1. Θεά. βομιοκὶ ἄθιι 

ὙΥ οἴϊουπ' δ θῖο. γορᾶμδ, ΘΓ ΠΑΡ6. 
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ΧΟΡΟΣ. 
ἀλλ᾽ ἐς τί; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

χαχᾷ μ᾽ εὐνᾷ πόλις οὐδὲν ἴδριν 
γάμων ἐνέδησεν ἄτᾳ. 

ΧΟΡΟΣ. 
3 ’ ς 2 , 

ἡ ματρόϑεν, ὡς ἀχοῦω, 

δυςώνυμα λέχτρ᾽ ἐπλήσω; 

νον ΥΊβθοη πη ΥΉΪΘα. [{{π||61] 
Θοδυ τοῦ, πηνν ϑδθη 561 6 ΨῸΠῚ 
δίδαϊίθ Ζζὰ ἄδθιὴ πηβο] ρθη Ποθπά 
γογδη]αϑϑὶ, ἃιι5. ΨΥ ΘΙΟΠ οι ἀ16 θοΙ 46 η 
ὑπ] ἀοΚΊΙΟ θα Μᾶάδομοη ΘὨΪΒΡΙ ΌΒ556Π. 

521. καχότητα φέρειν, ὕη- 
161} 5} {{{8π, χυῖος. ᾿᾿.:. 12; 992 
πρὸς πύργον ἴσαν κακότητα φέ- 
ροντες. -- ἥν ἐγ κ᾽, ἀέκων μέν 
8ἴα!: 465. ᾿ΙΔΠ 450} }|Π| 66 ἤἥνεγκον 
ἄχων νϑυ]απρὶ 485 Μοίγιμι 11} Μαν- 
1 σὰ 80} 6] θη. 1)16 ΕὌΙ ἤνεγκα 
(ΕἸ. 13) νυν ο 561} τὴἷν ἥνεγχον, ννῖθ 
ΑΘΒΠΙΟΙΟ5. ἴθ ἄθ' ΑΠδρ]ορα Β6ὶ 
Θ᾽ θοἀ δα θη θη ΕΌΤΙηΘη. [εἶπ πἀπά 
νυ 61 510} Πηάοδι, νεὶ. Ριηά. Ρυ μι. 
1, 20 θαυμάσιον “προριϑέσϑαι, 
ϑαῦμα δὲ καὶ ἀκοῦσαι. ΑΘ686}!. 
(μο. 401 ἴδετε, ἴδεσϑε. Ῥνοιη. 197 
ἀλγεινὰ μέν, ἄλγος δέ. Ἐπαν. 
Μεά. 1252 χατίδετ᾽ ἴδετε. ΜΕ]. 
Ο. ἢ. 133. Αδϑβοι. δ}. 206. 215. 
δὴ δίπηθ πδο}ῖ νρ]. 240. 9θ0ῶ. 9871. 
- ϑεὸς ἴστω, Πομιοιίβοιο, 5ρᾶ- 
ἴδ᾽ ῬΟϑοημοΓ5. ἴῃ Βοοιθη ΡΟΡΡἄπο]:- 
ἤοιθ ΕΌΓΙ6], νρ]. ἄπει. 184. ΤΡΔΟΙΪΙ. 
999. 

529. τούτων (θεά. ἀοιζοῦ πὰ} 
]6ῖθ6 ἃ! ἀδ5 ἰη, ννὰϑ 11} ΒΓ Δι 51 
ΟΣ ἀονΡ θεῖο βοῦν!) ὅδ᾽ αὖ- 
ϑαίρετον οὐδέν ἀϊὸ Θμο]|6η, 
ΘΟ π6. ἀδ55 416 δον[ὁ ἀθὺ ΙΓΟΡ] 6 
ΘΠΙΒΡΡΘΟ ΘΠ. [58 461" νου ΠΟΙ ΡΘ]θπ ἀθ 
65 ΤΙΘΒΙρ, δ ΘΒ "ΡΊ θη, 80. ΤΏ 1155 
46. οὐδιῖς δοίη: (ἀοδϑδιυϊΓςιοῖ 
ΒΡ 6 ΤῸ} “ἄἀἂᾶ ὕμπ 6:1}, δ5δ6- 
διιιοι: ΓΘ ΙΝ οὔπα Α}- 
ΒΊΟΝ; πο 5 ΡῈ νοη ἄθπι 
(ἃ 1οῖι ἀπ ΠΠΠ61] 65.161) Ιϑὰὺ 856 
16ἢ ἃ}, 4150 οννα τούτων ὅδ᾽ ἀπ- 

ἐνέδησεν ν8}.. 1]. 

αναίνομ᾽ οὐδέν. Ὀὰππ νἱρά 
416 Ταῦ οθθ. 50 πδομάνπ Κϑνο]} 
ζυροβίαηθη, 16 547, ὑπ 516 ἀαΓ0]} 
416 Ἱηϑἰᾶηάθ ἀδβδῖο βου Ζθιρθηάθ}" 
σὰ ΤΟ ρθη. 16 ΒιΙἀππηρ 465 

,ϑαίζχοα νυν ἄγ βηΖ δηᾶ]ορ ἀθι" 5.616 
0. Ἀ. 331. Ῥθπη ἱπάθπι 510 ἄχων 
μέν ΘἸθῖο γΟΡ ΠἀΡἄΠΡῚ, 415. 0}} [Ὁ]- 
86 5016 ἥνεγχον δ᾽ ὅμως, αἰ{ιιϊ 
σιμξάθηι 66γ)),16, 50 ᾿ᾶϑϑι ἀϊ6ὸ Πθάθ 
ἄχων μέν ᾿Ἰ᾿πιοΡάΡοίη ρ8η2 ἃιι5 46 π 
ΔΑαρθη ππά ΜΙ ἀΘ οι Κρά Ιρ5ι ἄθη 
ϑάδηκθη ἤνεγκον καχότατα ἰῃ 
ΒΌΡΗΙ Θ'η65 ποραιίνοη ἀοϑϑηβαίΖοϑ 

Ζζι ἀέχων μέν. -- (Κῦμη ἀπά πολ 
51 ΠΡ ΠῚ 55 ΠΟΙ ΔΠΗ : ἤνεγκον ἑ- 
χὼν μέν, ϑ. ἴ., τούτων ἀπλᾷ- 
χητος οὐδέν.) : 
624. ἐς τί ἀποβλέπων φὴς ἄκων 

ἐνεγχεῖν χαχότητα; ἴῃ ν1ΟἴΘΡη 
ἀ ΓΡΟΙν 1ΠΠ1Ὸ} 
5.50 Ἰβηδε ΘΙ γΘΡΠδρ, ὙγΘ ΟΠ ΐ 

Θεά. ἀθν Εν πππηρ 465 δοιρθοκ- 
Πομβϑίθη, ἃ. ἢ. (65 δ δίθυον 65, 
ἃ5. ΑΡΟΡ ἅπὸ} ἀἴ6 6 τ (6. 
Μυτίον 11 ΟΣ ἴα πηῦρ] ο 5} 41156- 
ΠΘῖηΠ6 Υοιἷθο, 850 455 461 (ὑΠοΥ 
ἀὰ5 Νάμονθ ᾿Π ουδὲ ἃ ΓΡᾶΡ ἢ 1}1158. 
- Ῥῖο "εϊάθη Παιῖνο χακ ᾧᾷ εὺν ᾷ 
υπά γάμων ἄτῳ 5ἴοποι. ἴῃ β]εἷ- 
ΟΠθῖῃ Ν᾽ ΟΡ ἃ Πη1556. σὰ ἐνέδησεν, 1η- 
ἄδπι Ἰοιζίουο. ἢτ θη δ΄πη (65 
ΘΡΒΙΘΘη. ΘΟ ΠΡ ΓΙ ταρινκυρυ Μη 

2, 111 Ζεύς 
με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε 
βαρείῃ, Α686}. Ῥγοιμι. δ80 ὝΤΕΝΝ 
ξας ἐν πημοναῖς, Ὁ. Ἡ. 820. 
οὐδὲν ἔδριν, ὅ48, οΟ᾿π6 Ζὰ ΕΒ 
θη, ἀ855 [οΚαβίθ πηθῖηθ Δα 6 56]. 

52... ὧς ἰἀχύύω; 16 το] 

9 



86 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 
Ἐ᾿» ’ Ἁ , Ω᾽) 2 ’ 

ὥμοι, ϑανατος μὲν ταῦ ἀχοῦειν, 

580 ὦ ξεῖν᾽" αὗται δὲ δύ᾽ ἐξ ἐμοῦ μὲν 
᾿ : ΧΟΡΟΣ. 

σῶς φῆς; ἰ 
ὙΡΗΩΝ ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

παῖδε, δὺρ δ᾽ ἀτὰ 
δ ΧΟΡΟΣ. 

ὦ Ζεῦ. 
ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ματρὸς χοινᾶς ἀπέβλαστον ὠδῖνος. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ β΄. 
πῚ 3 

αὗται γὰρ ἀπόγονοι τεαί; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

58ὅ χοιναί γε πατρὸς ἀδελφεαί. 
γηνὴ ΧΟΡΟΣ. 

ἰώ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἰὼ δῆτα μυρίων γ᾽ ἐπιστροφαὶ καχῶν. 
ΧΟΡΟΣ. 

»"ὕὔ 

ἐσαϑες 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

2) ,ὕ 

ἔγταϑον ἄλαστ᾽ ἔχειν. 

ΘΡ θη νου ῆπ 6, δον Δα} ἀἷθ 
ἘΠΙΚΙΤ]ΙΟΙυ ἴῃ Οφάϊριι᾽ γγονίθη. --- 
ἢ -- ἐπλήσω; παϑὶ ἄπ ψὶρκ- 
116} ἂἀϊν ἀσίη μποροῦν 415 
οἷπ νοῦ ϑείϊοη ἀθν Μαϊοῦ 
ἘΠ56Ι1565 δ8δηροΓ[α!]10, ἀ. 4. 
μαϑὺ ἀὰ ψΊΡΚΠ ΟΝ ἀρ ἀϊθὸ Μεῖΐον 
415 ΕΠ Θροποβϑίη ρ656}} απ ἀδάγοὶ 
ἀδίη ἘΠ ΘΡοιν σοβομβᾶπάου) ματρ ό- 
ϑεν δϑυς νυ μα δῖ 415 ἴρΟΙΟΡ ἀπρο- 
Τάριο5 Ρυἄάτο. (φγο]ρ 150}}) σὰ [ἅ556η. 

629. ϑάνατος, Ἀπ 2 45. 
5892. ἄτα, νν61} 5ἷ6θ. ἃι15 πη56]1- 

86} ΕΠῚΘ ΘΠ ΒΡΓΌΒΒΘΠ δίοιβ ἄθπ ὰ- 
16 δὴ βθίηῃ [π88] θυ ΠΟ η, γν8]. 99. 
Αηΐϊ. 529. 

δὺν, 2. Οδά. Ῥεμιδυρίοι, ἀμ [Γθ]- 
Ὑ1Π|Ὸ0 πὰ} 6 ὁ ἄβθροι" 5101 ΘΡ ΘΠ θη 
1556 η, ννᾶϑ ββοΠ ΘΠ Θη οὶ. θθπη -- 
ΟΣ ἀἄα5, τγὰβ νοὴ ἀδν" ΕΠιθ Ζὰ 

Βαρθη ννὰνρ, ΔΌΡΟΒΟΒ]Οσθθη υυἱρὰ --- 
Ιοκαβιίιθ "06 6" ἃ15 ΕἸ ΘΠ ΒΟΉ ΏΪ. 
νοη ἀδὺ' ἀπροῖ 1 νοὴὰ ἀὁ ϑΡΠῖηχ 
Ρεοίροι θα διαάθ θυ α]θη, οἷπθ 510} 
ΠῚ {ΠΡ ἢ. Β6 5112 θθυνουθθη χὰ Μδᾶ- 
"θη. -- νἁμβνοπά ἴῃ ϑ:ν. ἀπᾶ Απ- 
ιν. 1 θη γονῦίθη 4665 Ποῦ 65. 
αἴὸ ἀδὸ5 Θοά. απὰ ἀπροκθηρι οηΐ-- 
ΒΡΓΘΟΙΘη, ΘΗ ΒΡΡΘΟΠ ΘΠ. 510} ἴῃ 8. 
ππὰ Απιδι. 2 ἀϊα (πογοαΐθη ἀπά 
Οοά. 50 ]} 8}. 

594. διασποηπάο ὙΥἸΘἀθυ ΟΠ] απρ᾽ 468: 
(ἀο!όνιθη, πἴοὰν ΕαρΘ. 

580. χουν αν Ὁ ἘΠ Ὲ 261: 
590. ἐπιστροφαΐ, ἀμοιβαὶ 

χαχῶν, διάδοχα κακά, υἱοϊδο ζμαί-- 
705, τὴν Βοζαρ δι ἀ4ἃ5 Κομπηθπ 
ἀπ (ἀοἰιθη ἀον ἀὰ5 [μα] ) ἀκ] Θηρ6- 
50 60} ΠΟ μοπάθη [ωμοἸάθη. 

591. γε]... 510. - ἔχειν, νϑ]. 



ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΦΩι. 

ΧΟΡΟΣ. 
2 

ἕρεξας 
}) 5, 

οὐχ ἔρεξα. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

τί γάρ; 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἐδεξάμην 
δῶρον, ὃ μήποτ᾽ ἐγὼ ταλαχάρδιος 
ἐπωφέλησα πόλεος ἐξελέσϑαι. 

ΧΟΡΟΣ. 
᾿Αντιστροφὴ β΄. 

δύστανε, τί γάρ; ἔϑου φόνον 
ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

; - , Ἔκ ν , - τί τοῦτο; τί δ᾽ ἐϑέλεις μαϑεῖν; 

τε ΧΟΡΟΣ. 
πατρός; 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

παπαῖ, δευτέραν ἔπαισας ἐπὶ νόσῳ νόσον.᾿ 
, 

Ὰ, ΧΟΡΟΣ. 
ἕχαγὲς 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 
ΕΥ̓ 2 ’ 

δχαγον. ἔχει δὲ μοι 

ΧΟΡΟΣ. 

87 

τί τοῦτο; 

232. ἄλαστα, ἄτλητα, δεινά, 
ν8}. 1480. 1008. Νάδοι. Πύάου]οίη 
πἰοι! βίο ἄληστος, 5οπάθυῃ 6ν- 
μαῖα νοῦ ἀλάζω, ταϑοπῆ, ννῖθ 
ἡλός, ἄδληη 56 νν Θ᾽ πὶ ἀ ΠΠ 16 οὐον 
οδυδαίδν ἰπ ΘΟ ν οΡ αὐ ἢ νδν- 
Βοηκρηά, νόον" ἀλαστεῖν. Πᾶηη 
τη ἴι5516 τὴῖα ΑΙ θη ΤΙ ΔΙ ΚΟΡΗ ἄλα- 
στός δοοθηίῖν! νουάθη. 

598. ἔρεξας -- πᾶιμ!οιι δεινά, 
ἀνόσια οἄδον τι, »Ῥοοοαυΐδίϊ, πὰ ῬΠ]]. 

6054. ϑρίχῖρ᾽ γοκι 64. ἀη ἀϊ6 5166 
465 ἔρεξας ψΙΘ] ΘἢΡ ἀ48- 5] 616} }- 
Καπροπάο ἐδεξάμην, οὐκ ἔρεξα. 

ὅ40. δῶρον, Ὁ. Ἀ. 884. Ατἷιβ 
πόλεος ἐξελέσϑαι (ν8]. ΤΊΔΟΙΙ. 
244) ἰδὲ Ζὰ το ἠαμδνν 2ὰ πρ}}- 
τηθη τὴν πόλιν, ἃ. '. ἐπωφέλησα 

τὴν πόλιν οὕτως, ὥστε μήποτε 
αὐτῆς ἐξελέσθαι τοιοῦτόν τι δῶ- 
θον, ἴθ! Βᾶ}6. 65. βίου ἀπ ΤΊ ΟΡ Πα 
νοΡά θη ΟΠ αθῦ, οἷ 50 ἈΠΕ ΘΙ ν 0116 5 
ὀϑομοηκ σι Ὠδηκ ζΖιὶ ΟΡ θη. 
ΑἸΩ 1 50}...2. .δ43: πόα 0); 

φπΐἀ 6η τη Θοῦγι Ζὰ ϑύστανε, 
Τὴ ἐδ ἧι (ἐπ 8 Ἰὰ αὐ ,. ἃ δον "85 
Ππε] ὁ Κ56 1166 Ὁ, τί γὰρ ἄλλο; 

844. Ἰλόπὶ Εἰ βου] ΘΠ θἢ. 50. Ἰδηρο 
Αἷθ. παι") τη ΡΠ ἢ. ἀπβνν Ιομθηα, {παὰ| 
Οοά. 843, αἷβ. ὁ" ο"' ἄθη δ΄πη 4ον 
Ελᾶρο ποοῖν πίοι! ΟΡ ΓΟΙῸ. 

δ45. ἔχει μοι πρᾶς δ. τι, 
ἄἀθν Μοιὰ παῖ 11 (Ζι τηθίπθη 
ατηϑίθ) οἰνναϑ [ἂν 5160} 561- 
ἰθὴ5 ἄρ ἈΠ δοβίθϑ, 4. ἢ. νινρά 
ἀσγοῖ ἀϊθ [Ππηϑἰἅπα4 6. Θη βομα 4] ΡῈ. 

ὅ40 

545 



838 ᾿ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

πρὸς δίχας τι. 

ΧΟΡΟΣ. 
τί γάρ; 

ΟἸΔΙΠΟῪΣ: 
ἐγὼ φράσω. 

χαὶ γὰρ ἁλοὺς ἐφόνευσα καὶ ὥλεσα" 
γόμῳ δὲ χαϑαρός, ἀΐδρις εἰς τόδ᾽ ἤλϑον. 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ ἧμιν Αἰγέως γόνος 
ὅῦ0 Θησεύς, χατ᾽ ὀμφὴν σὴν ἐφ᾽ ἁστάλη, πάρα. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

πολλῶν ἀχούων ἕν τε τῷ πάρος χρόνῳ 
τὰς αἱματηρὰς ὀμμάτων διαφϑοράς, 
ἔγνωχά σ᾽; ὦ παῖ «“αΐου, τανῦν 9 ὁδοῖς 

ἐν ταῖςδ᾽ ἀκούων μᾶλλον ἐξεπίσταμαι. 

5417. Ζιὰν Νοιίϊνν θῖν" ροοάνδηρί 
θη ἴον ννοάθν Μόγἀθ, ποῦὶὶ, 4ἃ 
101}. πἰομΐ νυιιϑϑίθ, νυν ὴ ἸΟἢ 6 ΡΒ ΟΠ], 

γαϊογιηῦγ ον, ν9]. 270 ΕΠ 970. 992 
-- ἁλούς, αἀοργοοηδη5, οὐ φρο- 
γῶν 271, νν61}} Οϑά. ἴῃ ΠΟΙ νυ 656 
ΟΡ ΆΒΘΠΓ αι. νοι ὟΥ ΡΠ] ΘΗ ΚΘΙ" (65 
Τ[αἰοβ, ἀαλραυ νοι 416 561) 5615} }155- 
Πδη 461} 510} παι! Ζὰ ΥΥ 6}}}" 5θίζθῃ 
μη ΐβ5θη, 5. 0. ἢ. 804 Π΄Ὁ 16 Πάβομνν. 
ΒΙΠΗ]05. πη ππιηθιρ 56} ἄλλους, νοη 
Ηρουηδηη νου ϑϑονρῖ. 16 Πδαϊίιηρ; 
ἐφ. καὶ ὥλεσα, νῖο δ21, ρ6- 
δίθῃν ἀ16 5οΡΘΌΚΠοΙ6 Τηᾶὶ νο}}- 
βιᾶπα ς᾽ οἷπ, ὑπ 8516 ἀσχοῖ ἀ16 ρ6 
46. θήϊεε ἀθβδίο ΘΠ Ρ ζὶὶ Θηΐβομα!}- 
αἴδθη.-".: 

ῦ48. νόμῳ καϑαρός, με} 
Ὧ80). (6. Ἁ]ΓΘη ϑαιζυῃς; 465 Ἀμὰ- 
ἀπ Π ΠΥ 8 ὃς ἂν ἀμύνηται τὸν 
χειρῶν ἀδίκων ἄρξαντα ἀϑῷος 
ἔστω, Ἀρο]]ο4. 2, 4, 9. ΜΕ]. 229. 
--- ἀἴδρις (525) εἰς τό δ᾽ ἦλ- 
Ὁ» ΜΟΙ. 219, ΟἹ 1 ΠΡ" 

549. 6]. Δπι. 529. 
ὅῦ0. ΟΡ». πάρεστι χατ΄ ὁμ- 

φὴν σήν (4 οἴ π 6 1} ΑὙ ΟΣ 46- 
Ραη β Ζὰ [016 6) ἐπὶ ταῦτα, ἐφ᾽ 
ἃ ἐστάλη, 4: ὡς ἂν προςαρχῶν 
σμικρὰ κερδάνῃ μέγα. (ϑύαι! ἀθ5 
ἀΘΡΠ ἴθ η ἀπεστάλη, νυ 0} 168 
1η8η ϑονν μη ]Π10} τ ΤΥΙΚΙΙηΪο5. ἴῃ 
ἀποσταλείς νογνγάπάο!ῦ μαϊ, πᾶ} 6 
16. αἷς ὨΙπάον ἐφ᾽ ἅστάλη 56- 
50ΠΡΙΘθ6η.) 

5511. δοννοῖ} ἔλα οι" νο ἢ 
γΙ16]Ὲπ ἀθῖμπο ΒΙοπάπηρ νϑθῖ- 
ΘΙ ποπά; . ἢ Ρ 6. 10. α 16} 
Β] 61 οι ("61 ἀον Μοϊάππρ 465 σχο- 
σιός) ΟΥ̓ Καπηΐ, ἃ15 Δ 6 ΟΡ δ ἢ 
δυαῖ ἀϊοϑοι Υορο νοὴ Ὑίο- 
Ι6ὴ ἀᾶνοῦ πὸόνοπά, δύ κϑπῃῆθ 
1οἢ ἀ1ὸ} 16 πὶ Ροῖπ ΔΆΡΙΠΙΟΚ 
5010 51 ποῦἢ ΒΙΟΠΘΡΘΡ. 50 
τ} ΠΡ ἀϊθ Ὑοραιιβδϑοίζιηρ 465. ΟῚ 5 
νοὸη ἄθη ἐμπόρων ἔπη 808, Ὑγ616}}6 
ΤΠ θοιιθ ἄθη Ναιηθὴ (65 Θ6ά. ζΖιι- 
[θη νυῦράθη, οἷη. 1)85 ζυυϑὶίθ 
ἀχούων, νΥΘΙΟ 65. ἴοι! ογνναρίοὶ 
νυὺιρά, 
θῈΡ ἀπ ἃ ἀἴ6 ψοΡθπάππηρ νοὴ 
ἐν ταῖςδ᾽ διδοῖς νυν ἐξεπίσταμαι 
Ζὰ γνορϊθη, ψ]ΘθγΠ}}. 

ἰο᾽ 465 ζΖιυνυ ϑομρθηϑαίζοο Πα]- Ὁ 



ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠῚ ΚΟΛΏΩΝΘΙι. 

σχευὴ τε γάρ σε χαὶ τὸ δύστηνον κάρα 
- ζφζ υὦ 2, 2. ει 5 , 2 2 , 

δηλοῦτον ἡμῖν ονϑ' ος εἰ, καὶ σ᾽ οἰχτίσας 
ϑέλω ᾽περέσϑαι, δύςμορ᾽ Οἰδίπους, τίνα 
πόλεως ἐπέστης προςτροπὴν ἐμοῦ τ᾽ ἔχων, 
αὐτός τε χὴ σὴ δύςμορος παραστάτις. 
δίδασχε" δεινὴν γάρ τιν᾽ ἂν πρᾶξιν τύχοις 
λέξας, ὁποίας ἐξαφισταίμην ἐγώ, 
« 5 2 δ ς 2 ’ ’ 

ὃς οἶδα καὐτός, ὡς ἐπαιδεύϑην ξένος, ἱ 
. , 2) - 2 . ὦ 2 Ν ’ ὥςπερ σύ, χῶς τις σπιλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης 

δῦδ. τὸ δύστηνον κάρα, 
ψῈ]. 288. 

ὅδ0. ὄνϑ᾽ ὃς εἶ, ἃ15 ἄσδη, 
ἀν ἀπ "15: Ποιι. 0:11" 144 
εἰπὲ ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη 
τὸν ἐόντα (ὃς εἰμί). οἰχτί- 
σας, πδομάρδιῃ 16} ἀ1ϊ" ΖΌνΟΡ 
πιθῖπο ΤΙ ΘΊΤ πη ἃ ἢ πὶ 6 (ἀπροῖ δύς- 
μορὲ) δτὰἪ ΘΥΡ̓Κοπη θη ρσ ΘΟ Ρ θη 
ἢ θ θη Μν11]. 

559. 6]. Ζὰ 491. 

62. Π16 Βύομοιν ὡς οἶδά γ᾽ αὖ- 
τός, ννοῦαν 16 ΠΙπ ον 5. 1 ,οβανὺ 8ῃ- 
πθπιθ. Ὠΐϊθ Απκηϊρἤιηρ νἷν ὅς, 
ννῖ6 803. 1521. 1995. 1949. )ὰ5 
ΟΡ͵θοι χὰ οἶδα καὐτός (ν8]. ζὰ 
805) ἰδὲ ἄδπι ζΖ1ι58Πη) 6 ΠΡ 6. Ζὰ 
δηἰ πο] θη (ς᾽ οἰοιννῖο οἵν, εἰδώς ἃ}- 
501 516}, Ζ. Β. ΑΘ 50}}. ϑ6}}1. 215), 
ψαιροηά ὡς ἐπαιδεύϑην ξέ- 
νος χαὶ ἤϑλησα [ἴ- δαρίορι, ννο- 
6 ἀὰἃ5 αὐτὸν εἰδέναι δον οηπθη 
ΘΟ: πιδπι ρον  Ρ 46 1 Ὁ ἢ 
αιὶνρ οἰννἂϑ ΡΟΝ] ρθη, ἀρν 
τ 7 ΟΝ 5 δ᾽ ΟἾΘΡ 
ΕΡΙ͂ΔμΡαπρ ΒοΟΒΟΠοΙ ἃ 6155 
(16. τα 55110}. ἀϊθ 1 ἃρ6 οἴηθ5 ξένος 
ἐπὶ ξένης 1580), 5΄πῦ 618} [ἢ ἴῃ 
ὕγοινάθηι πάρ, οί 16 
ἀπ 716χὺ (πὰ ἀδνΡ Βγθιηθ θ]51), 
ο’Ρ'Ζοβθη Ὀΐη ὑπ ἴη 461 
Εγροιιἀθ νὶ 616 ρϑίδῃγνο ! Ἱο 
Κἄπρίο σὰ ΡΒοδίθμθη βαμαρί 
ἃ} 6. Αϑμη οι Πιάο ΡῈ. θη. 
1, 028 76 φιοφίθ 0617" Ἡγμείο5 51- 
υϊϊίδ 7ογίμπα ἰαθογδὲ 1αοίαϊαηι 

μας αορμίην υοὐκείξ οοη δίδί6)"»6 ἐ6)- 
γα. Νοη ἱρηωρα ηιαϊὲ ηυΐδοη"15. 5:40- 
Ο142))6}}6 αἰΐδοο. 

502. ΤΙ Θϑθιισ, ϑόιη ἄδθνΡ ΑἸ γα, 
νγὰ}" Ρ6ὶ βϑίπριῃ ἀσγοβϑν ἴον ΡΙΓ θα 5 
ἴῃ Τῦῦζθη οζορθη ππἃ Παι[6. 50 Π 6 
Ὁ ἄθ Ζιρο ἀροῦ ἄθῃ [5|Π 05 
ηδοῖ Αἰμοπ, νγοῸ 6" β5θίηθη δ αΐθν 
Αἰρϑαβ δα βαοιθη νυν 0116, οἶπο ΘΠ 
νοῦ ΑΡδηίθιοπ σορθη Ἀδαθοι" ἀπὰ 
Πηροιμπια ᾿οϑίαπάθη, ννὶθ α16 ἄϑλοιυ 
ἀϊθϑο5. δἰ βοιθη Ποάθη πο} τϊη- 
ἀδν βου ῦ νᾶ θη, ἃ]5 ἴθ ἀ65 θὸ- 
ΟὐἸβομθπ τππά νον βομθη ΠΟΙΡΆΚΙ65. 
Ι͂ηὴ οἷποῦ Τγαρθάϊο 485. ϑορὶι. (56- 
νυ πη 10} ΤΠόΒ6Ι Ἰῦν:..ὄ. ἡ ϑᾶδ᾽ 6" 
56 |0 851: παραχτίαν, Στείχων ἀνημέ- 
ρωσα κνωδάλων δδόν. ὙΥ εἰϊοΓο5 
ΡΙαΐάΡοΙ ἶμι ΤῬΊΝΘβθιιβ. 

00. ὥςπερ σύ, πᾶ]. νῦν ξέ- 
νος εἰ ἐπὶ ξένης. Δα Οϑαϊριιθ᾽ Εἰν- 
ΖΘ μη ἴῃ ΚΟΥ. Καπη πίολῦ ρ6- 
ἀδομι ΚΕΗΒΕΤ ΟΝ - χώς τις Ἰΐ., 
ππὰ ἀὰἃ ὁ 16 ἸΡρϑπά Ε1- 
Π6Ρ βὰν νίϑϊ]ο ἀοἴδμνγη θ6- 
βίαπάση πὰ} 6, 1)85 ὡς νὸν ἐπαΐι- 
δεύϑην ϑϑμῦνρῃ. 800} Ζι ἤϑλησα: 
ὡς σφ ἤπὰ εἴοτῦ ἀνὴρ (ἀϑλή- 
σας, μἰ ηιοὶ γηααη6) κινδυν εὖ- 
ματα. Δϑμη] 1 δ θροῦν Χρη. 
Δπη. 1, 8, 15 ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι 
ὡς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνϑρώ- 
πων. 2, 6, 8 ἱκανὸς ὥς τις χκαὶ 

ἄλλος φροντίζειν ἢν. Δη ἄθπ δ.- 
ΡΟΡΙ ιν 50]}16551 510} ἀνήρ δ6 γι 
8η, ννῖ6 0, Β. 775. Ευν. Ηθο. 810 
ϑανὼν κάλλιστ᾽ ἀνήρ. ἘΠ65. 800 

ὅ ΡῈ) 

00 
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᾽ 2 -ς 

ἤϑλησα κινδυνεύματ᾽ ἐν τὠμῷ κάρᾳ" 
Ξ ΌΝ ) " ᾧ 

δθῦ ὥστε ξένον γ᾽ ἂν οὐδέν᾽ ονϑ᾽, ὥςπερ σὺ νῦν, 

ὑπτιεχτραποίμην μὴ οὐ συνεχσῴζειν" ἐπεὶ 
2 2 Ἄν ἘἮΠΝ 2, 2) - γ .ὕὔ 

ἔξοιδ᾽ ἀνὴρ ὧν, χῶώτι τῆς ἐς αὔριον 
οὐδὲν πλέον μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

Θησεῦ, τὸ σὸν γενναῖον ἐν σμιχρῷ λόγῳ 

σὺ γάρ μ᾽ 
510 παρῆχεν ὥστε βραχέα μοι δεῖσϑαι φράσαι. 

ὃς εἰμι, χὰφ᾽ ὅτου πατρὸς γεγώς, 
χαὶ γῆς ὁποίας ἤλϑον, εἰρηκὼς χυρεῖς" 
ο 2 2 , Ν Ν 2 Ἁ 2 Ν ὥστ᾽ ἔστί μοι τὸ λοιττὸν οὐδὲν ἀλλο, πλὴν 
εἰχεεῖν ἃ χρήζω, χὠ λόγος διέρχεται. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
-Ψ } ὮΝ ΘῸν -Ὁ ὔ 2 [] ὍΝ ΕῚ ,ὔ 

βῃδτοῦτ αὐτὸ νῦν δίδασχ, ὅπως ἂν ἐχμάϑω. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 

δώσων ἱχάνω τοὐμὸν ἄϑλιον δέμας 

πλεῖστα χώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ καϑυ- 
βοίσας. -- ἐν τὠμῷ κάρᾳ βο- 
μὸν χὰ ἢἦ9'.λ. κινδθυνεύματα, 
ἃ.: ἢ. ἐχινδύνευσα, πεῖ ἄθδπϑδπ 
ἀὰ8 οι ἃὰυῖ ἀ 61 δΡ1616 
5ιδπά. 50 κινδυνεύειν ἐν ὅλῳ, 
ἐν τοῖς φιλτάτοις, ἐν ἀλλοτρίαις 
ινυχαῖς, ὧπὶ ἀησαρ 6 θη, ἰῃ ὙνΘ]ΟἸ θιὴ 
Ῥαυηκίθ αἴθ ὑδίδι: 6 ΒΘ, ἀπ τν ἃ 5 
Ζὰ ψΘΡ ΠΟΘ η 65 510} δηάο}ι. ΡΙ]αι. 
146]. 1815 μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ 
(ἴηι υἱὲ 60.076) ὃ κίνδυνος χιν- 
δυνεύηται, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς υἱέσιν. 

ὅθ0. ΩΡ}. ὥστε ξένον γε οὐ- 
δένα, ὄντα ὥςπερ σὺ νῦν (εἰ, 
πᾶ]. δύφμορος, 509), ὑπεχτραποί- 
μην ἂν Τἴ,, ἀογροβία!υ, 4ἀὰ 55 
10} κοί ἐπ Μροδνε ο ΒΕἾΝ ἴπ ἀδν 
Ἐνοιάθ, ἀθ. ᾿π ΘΙ Π 6} [856 
ἰϑύ ννίο ἀὰ {62 65 "151, 4118 
56 Ι ΟΡ Νοῦν Ζὰ ᾿οΥγοι6η 
γνοραρβθᾶπιθη Κῦππίο. (ον !5- 
ΒΘ Ιπά586η. ΟΡΡἄηΖί, 4165] ἘΟΙρΟ5812 
ἀαλ5. ΟΡή͵θοὶ σὰ οἶδα καὐτός; συν- 
ἐχσῴζειν ννοϊδὶ ἃ ΤΠ βοιιβ᾽ οἷἶδο- 
π685 ἐχσῳϑῆναι πᾶο ἄθη ἜΝ 
χινδυνεύματα. 

5607. ἀνήρ, Δπι. 708. ΤόΡΘηΙ. 
Πολλο την, ᾿μμεηηαγεὶ γἱΐ ὦ η16 αἰϊ6-- 
γεν ρεείο. 

ὅ08. ρΙ. Τρδοῖν, 948 ἴ. --- σοῦ. 
Αηΐ. 78. 

ὅτ0. Ποῖη Εἰ ἀθ]51πη. Ππαὺ π10}} 461" 
Ιᾶάπρογη ἤθάθη ἀθοῦῃοθ θη, πιὶν νν6]- 
ΘΠ θη ϑ0ηδὶ Βι ΓΘ ηἀθ ἴἢγΡ 6 ὅδοῖο 6η}- 
ῬΙΘΙΙθη. - παρῆκεν, νοπ παρ- 
ίημι, ρογηνίδίέ, αὶ 6 ὶ ρ6 56 - 
"}θπ, 111" ΕἼΘΙΠΟΙΓ σανγᾶμνι, θ᾽ - 
Βοβία!υ, ἀδ85 [ἄν πο] ΠῸ1" 
4ἃ5 Βοάϊνε[π155 νογμᾶπάθδπ 
ἰ58 ἐν σμικρῷ λόγῳ βραχέα 
φράσαι. Μὶς δεῖταί μοι, 708 
γε μὲ ἐγια8οὲ, νΕ]. Ῥαυβ. 4, 29, 1 
ἐδεῖτό οἱ πάντως γενέσϑαι χρή- 
ματα. 

811 ἢ δ᾽ εἶμι 01; ἀφ᾽ ὅτου 
π. γ. δῦ8; γῆς δποίας (ξένης) 
ὅθῦ. ὟΕΙ]. σὰ 204 [. 

514. διέρχεται, πᾶ}} ἃ 6" 
Βπά 6, ἰδὲ [ΘΡηβ. Εν. ϑᾶαρρ!. ὅ46 
χῆ δίκη διοίχεται, ηγιίία 6,11, ννὶθ 
ΔῸῸ ἢ}. ΒΟ ραϊο Οαθ] θη διοίχεται 
μά })}6η. 
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σοὶ δῶρον, οὐ σπουδαῖον εἰς ὄψιν" τὰ δὲ 
χέρδη παρ᾽ αὐτοῦ χρείσσον᾽, ἢ μορφὴ καλή. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

ποῖον δὲ κέρδος ἀξιοῖς ἥχειν φέρων; 
' ΟἸΙἸΔΙΠΟῪΣ. 

χρόνῳ μάϑοις ἄν, οὐχὲ τῷ παρόντι που. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ποίῳ γὰρ ἡ σὴ προςφορὰ δηλώσεται; 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

ὅταν ϑάνω ᾽γώ, χαὶ σύ μου ταφεὺς γένῃ. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

τὰ λοίσϑι᾽ αἰτεῖ τοῦ βίου" τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ 
ὌΝ “-" 57 ὌΝ 2 2 Χ - 

ἢ λῆστιν ἰσχξις, ἢ δι οὐδενὸς ποιεῖ. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἐνταῦϑα γάρ μοι χεῖνα συγχομίζεται. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

ἀλλ᾽ ἐν βραχεῖ δὴ τήνδε μ᾽ ἐξαιτεῖ χάριν. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

ε͵ ’ ᾿ς 3 ’ ΒΩ ΡΒ] Ν « 

ορα γε μὴν" οὐ σμιχρός, οὐχ, ἀγὼν οδέδ. 

518. κρείσσον᾽ ἢ μι. καλή, 
ἀ. ῃ. μᾶλλον ἐστὶν ἀγαϑὰ ἢ καλή 
ἐστιν ἡ μορφή. ϑοηβδὶ ρῇορι ἀὰ5 
ΕΠ ηΒὈπηπθ πη. 65 ΑΘιβϑορη. τ1ἰ ἄθη 
Τιοἰβίαηροπ φορά σὰ ψνογά θη, 
νγὶο Βἰμιοη!α. Βρίρν. 192, 8 χάλλι- 
στον μὲν ἰδεῖν, ἀϑλεῖν δ᾽ οὐ χεί- 
ρογα μορφᾶς. 

519. ἀξιοῖ ἴς, ρἰογίαγιδ. 
580. οὐχί ἥου, ΟΝ] πΙο}}, 

γν8]. 1549. 
"888. σὰν ἘΝ μι αἱ ἀμ)ο- 

Καμμπονι ἀπ ἄθη οἰροηΉ 10. "61 λῆ- 
στιν ἴσχεις ΠΥ ΣΝ θην 
ψΨΟΡΔΠ: δΔι5 ἀἸ6βεῖη 56!» οθοπάθῃ 
Οὐδ ἰδὲ ΞΟΨΝῸΒ] αὐτῶν σι λ. ἴσχεις 
415 αὐτὰ πὰ διε οὐδενὸς π. (φγο- 
58 150} οὐδενὸς οἄον παρ᾽ οὐδὲν σι.) 
Ζιι ΠΟ 6η. 

ὅ8ῦ. ΑΙ]οΡ ἀϊηρ5: ἄδηπ ἴῃ 
ἄθιη ὙΟΥΒΡΙΘΟΙ θα, 0}. θ6- 
βίαιοι. Ζὰ ψνο]}Θη (νῈ]. 0. ἢ. 599), 
Πποδὺ ἔν 160 }} 16 η 65 (ἄ16 50:- 

56. ἀπ ΠΟ ἴθ (ον Ζν 5 6 ηΖ6 1) 
ἢ ἀνγίπποη. Ορά. ψυθὶδ85 ἃ, 
455 5θῖη παρ ἤ8}}6 ἰδ : ἀβρορημί 
αἰδο. ΤΊΘβθιι ἀ16 δόῦθθ [ᾧν βίη 
Βορναθηῖπ5, 50. πθογπητηΐ 61 Ζὶ- 
ΒΊ6ΘΙοι. πη ραροη οὐνν αῖρο ΑΒρΡΙ 
56 1η0 1} ΥΙΔΟΡΒΔΟΠΟΡ, σνϑίοιο Το- 
5615 ὙΘΙΒΡΡ ΘΟ θη Ζὶ δομαπάθη χὰ 
1] ΟΠ 6 ἢ ἀρο]ιοίθῃ, Ζὰ β0ΠὕΖθη. 

8806. ἐν βραχεῖ χάριν, βρα- 
ὺ δῶρον, τὸ ἐν ᾿᾿ϑήναις ϑάψαι 

σε, ν8]. ὅ81. ὕερον ἀδ5 δά]θοιίν!- 
βοι6 ἐν βοαχεῖ: ταν ῬΏΝ. 26. 
(ΘΠπὸ «Νοῖν νου ποὺ Πρυμᾶπη 
ἀλλ᾽ οὖν βραχεῖαν τήνδε, 
ἀλλ᾽ ἐν βραχεῖ δῆϑ᾽ ἣν σύ μ᾽ 
δ... χὉ) 

581. οὐ σμικρὸς ἀγών ἔστιν ὅδε 
(ὃ ἀγών), νἄμιοπά Οοθά. οὔθπ 12 
νοὴ προςαρχεῖν σμικρά 5ργϑεῖι. 
Πόπη 1620 ννοἶβ5. 6 ἄσπρο! [8Π|6Π0, 
Ὑν16. ν16] ἄρ ΤΠ Θθ πονρη ἀάρᾶπ ᾿Ι6 οἵ, 
5101} 56 1Π0} Ζὶι θη δο ρθη. θη 

θὰκΚθ ͵ 
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ΘΗΣΕΎΥΣ. 

πότερα τὰ τῶν σῶν ἐννοῶν κἀμοῦ λέγεις; 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

κεῖνοι χομίζειν χεῖσ᾽ ἀναγχάζουσί με. 
ΘΗΣΕΥΎΥΣ. 

590 ἀλλ᾽ ἂν ϑελόντων οὐδὲ σοὶ φεύγειν καλόν.᾿ 
ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽, ὅτ᾽ αὐτὸς ἤϑελον, τταρίεσαν. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

γοξεῖα δοδοη ἢ 16}. ἀ1, 16} 
, ν᾿ 

π΄ ιθ 5» αἰ ει 3 ἐν οὐκ 
Ἧ ΑΕ ΞΞΑΙ; ὦ ὑλοτετυν τηξωρης ἐν δραῦδ. 

Ι γ Ν9 τ' ; Ποῦ 
(δ ἀ--9υ6--ὲ. ΧΑ, ἐνοάξανσέ 

ΤΠ Θσθαθ ΠΕ’ ἤραβθῃ, 

Ξ - Ν Ὅν - δ ’ 

ὦ μῶρε, ϑιμὸς δ᾽ ὃν χαχοῖς οὐ ξύμφορον. 

Καμρῖ ἴθ ἀ16 561 58 6} 6 νογδιι5- 
56}16Π4, 5αρ᾽ 61" ὅδε, νϑ]. Ὁ. Β. 108. 
Ὁ 16. πδοβάνροκ] μα. ὙΥ ἸΙΘἀΘυ ΠΟ] πη; 
4ον" Νοραίϊοη νυνὶ Αἱ. 970. 

ὅ88. Μη [5 ὈΙ5Π6 1" νἀ ΘΥΒΙΠη]ρ᾽ 
πότερα τὰ τῶν σῶν ἐχγόνων ἢ 
μοῦ λέγεις; ἄδηπ νοπ δἴπθηι ΖΕ6Ι- 
νυν αν [Π1556. συν ϑοθθη Οθά. τπὰ ἀ65- 
565. δύϊηθη νγοῖὶθ5 ΤΉ ΘΒΘι5. ΠΟΟΙ] 
ὨΙΟ 5, νρ]. ὅ99 [. 2, Ορά. 56]08ι 
Δεῖ ἀἴ6 Βοννουθηρ 465 πῃ Αὑ5- 
Ἰαπᾶθ νοι] θηάθη ΡΟ πο ΙΚ 5. τἀπὶ 1Πη 
ἨΘΘΙ πΙ ΘΠ  , δομάθρῃ Κοπηΐθ ΠΠ δἃη 
Κυθοηβ (ἀθϑδηάιβομα , ἢ Αὐἰιρᾶρθ 
ἀον ΤΉ πον ἄθηκοη. ΕῸΪΡ]16ἢ Κἄπη 

οδ᾽ ΘΘα!ριϑ᾽ 
ΕἸΠΘΟΡΖΟΙΡ ἴῃ ὅδε ὃ ἀγών διυΐ οἷ- 
ΠΘῊ Καπιρῖ ΖυνΊβοῃ θη ἱμ ἀπ ἄθη 
ΤΗΘΡάποΡη βῸ 6, νρ]. 606. 616 [ἢ 
ΠΑ ΟΡ Πᾶ}6 10 π. τὰ τῶν σῶν 
ἐννοῶν κὰἀ μοῦ λ. Θο5ο!νΊ θα: 
αϑὶ ἄπ, ννόῆῆ ἀπ νοὴ Θ΄ Π6Π 
ἀγών ϑργίομδε, ἀὰ} οἱ ἀϊὸ Κ 8ν- 
ἢ ἃ] τη1556 ΖΒ θη ἄδη )61- 
πῖρ θη (ἄθη ΤΟ Π6 1) τὶ ἢ ἃ Πὶ 11" 
ῖἴὴ ἀοάδηκροη πιοίπδι ἄπι, ἀὰ55 
10} τηἱν ΤΉ ΘΙ π. οἰηθη Καπιρ ἢ νδΡο 
Ζφὰ θοβίθιθη. μα θ θη --- ἢ ̓ μοῦ ἰδὲ 
νν0}}} ΑΘηΔοΡπηΡ Οἶπθ5. (ἀΡδι δ [1- 
Κουβ, (δ. πότερα ἴπ Θ᾽ Ι!ΔΘΠοΡ ΕὙ ἂρ 
πἰομ. “ἀυ]άοίθ, νρ]. ἀ0ὲ}" 994. ΡΙΠ], 
1219. 

ὅ89. 6)». χεῖνου ἀναγκάζουσί 
με (ὥστε) κομίζειν (με) κεῖσε, 16- 
6. Θ᾿ θη μηϊΐ ιν απρ 5 858- 

πδοῖ ΤΉΘΡ ΘΟ σαν Κχαντῖη- 
5.6, ΜΜΌ]Π]6η ΠΟ ρθνν ἃ (581. μ611}- 
μο]θη. ϑόῃοη 16 (ΟΡ οίοΡ θη ᾿ὰἃ- 
"»δπ [ἢν ἀὰς Ρυάβθηβ ἀναγχάσουσι 
δοδοιι, ν6]. 596. αΙβοῖι ἀθηκὶ πιᾶη 
δον ὄπα] ΠΟ}, 815. ΟΙ!)θοῦ νοὴ ἄναγκ. 
τοὺς ἔχοντάς με, ἄα ἀθ61ι ἀΪ6 
ΤΠ ΘΡδποι ΝΙΘιμδη4 δηβίπηθη Κοππ- 
ἴθη, ἄθη Θθά. ἴῃ 561π6 θη ὶ Ζιι- 
ΡΟΚΖΙθνΙ ρθη, 50Π 4 61 Π01) ἴππ 1ἢ- 
ΠΘῊ Δι15Ζ. 16 [6 ΡῈ. 

ὅ90. Πῖὸ ΠάβοΙΝ.. ΓΟ] ΟΡ ΠῚ ἀλλ᾽ 
εἰ ϑέλοντ᾽ ἂν γ᾽ ἐπ μδῴν ΟΝ χ. 
}16 ὙΘΡΙΒα ΠηρΘη ΒΟΙΒΙ 55 ἀλλ᾽ 
ϑέλοντάς γ᾽ (υᾶμη. ἐχείνους σε κο- 
μίζειν φεύγεις), οὐδὲ { απὰ Ἠον- 
Ἰπᾶπη8. ἀλλ᾽ εἰ ϑέλοντάς γ᾽ οὐδὲ 
σοὶ φ. κ. (φιιϊΐά αἀἰέθην οἱ, οιέηη ἐδ 
υοἱμπέ γθοΐ,6)6, Ὧ6 ἐἰδὲ φιίαοηι 
εἰδοογγν 66 ϑαμίθη 6556} 5ἰηά 
ἀην 5. πα] 16 }} τι. 5ο ιν ΟΡ ΓἅΠΠ1Ὸ. Δέοι- 
η6 πποπάδιοη ΠΘυαμΐ δα 461} γ01- 
διιβϑθίζιιηρ, ἀδ 55 οἷπο α]0556 εἰ ϑέ- 
λοιὲν ἄν σὰ ΤΉ6Ι] ἴῃ ἄθη Τοχι 
δοάραπβθη ἰδ. Π16 Θ.6Παπρ᾽ 465 ἄν 
νῖθ πηι. 4060 ἀλλ᾽ ἂν --- τούτοις 
ἂν ἤλγουν. δίπη: ΑΡΘΙΡ ννοπη ἀἷ6 
ΤΠΘΡθ απο." ΘΟ δῖ 5᾽η4, ἀἴ0} Ζζυροκ- 
ΖΌΠ ΠΟΘ, 50. 505. 810}} ἀθ᾽η ΡΒ 15 
(οὐδέ νυὶο 591) πἰομῦ βοιῦη, ἰπὶ Ααι8- 
Ιαπάθ χὶὶ ]6 1) θη. 

501. ἤϑελον, 
488 ἢ 105 [{ 

592, ΡΠ]. 1381 ὦ τῶν, διδάσκου 
μὴ ϑρασύνεσϑαι χακοῖς. 

φεύγει», ν]. 
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ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὅταν μάϑης μου, νουϑέτει, τανῦν δ᾽ ἔα. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

δίδασχ᾽. ἄνευ γνώμης γὰρ οὔ μὲ χρὴ λέγειν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

στέπονϑα, Θησεῦ, δεινὰ πρὸς καχοῖς καχά. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ἢ τὴν παλαιὰν ξυμφορὰν γένους ἐρεῖς; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

οὐ δῆτ᾽" ἐπεὶ πᾶς τοῦτό γ᾽ Ἑλλήνων ϑροεῖ. 

᾿ ΘΗΣΕΥΣ. 
, Ν Ἁ - ὮΝ πῶ ὦ; -“ 

τι γὰρ τὸ μεῖζον ἢ χατ΄ ἀνϑρωτσν νοσεῖς; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
δ᾽ 2 - 2 - 2 , 

οὕτως ἔχει μοι. γῆς ἐμῆς ἀπηλάϑην 
σιρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων" ἔστιν δὲ μοι 
σάλιν χατελϑεῖν μήποϑ'᾽, ὡς πατροχτόνῳ. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

χεῶς δῆτά σ᾽ ἂν πεμψαίαϑ'᾽, ὥστ᾽ οἰχεῖν δίχα; 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

τὸ ϑεῖον αὐτοὺς ἐξαναγχάσει στόμα. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

στοῖον πάϑος δείσαντας ἐκ χρηστηρίων; 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὅτι σφ᾽ ἀνάγχη τῇδε τιληγῆναι χϑονί. 

596 ἴ, ΠΙογάσγοῖ υυνρὰ δυβάνοκ- 
Ποῖ "6 Τμθβοιιβ ἀἴ6 Καημάθ ἄθϑβθη 
νοῦ δυιβδοβοίζι, ννἂϑ θΟ ΓΘ 5 φυν 5 θη 
Οοά. ππὰ ἄθδι (ον Ζιι ϑργδο 
ΘΟΚΟΙΏΠΙΘΝ γᾶ" πὰ ἄἀ6 55.410 νοηὶ 
ῬΙοοΡ. ἴθ ὑρθογρᾶηρθη τνοράθῃ 
5016. 

ὅ97. τοῦτο, τὸ τῆς παλαιῶς 
συμφορᾶς, νξ]. 25. Αηΐ. 858 πα- 
τρὸς τριπόλιστος οἶτος. 

598. ἢ κατ᾽ ἄνϑρωπον, νοὶ] 
Οεοά. ἀϊθ πι 6 π 5 ΟΠ] ΘΠ 6. Μϑιπαηρ; 
ὅ92, ἰὼ [πρ]οκ ἀπο [Ρἄμοσ [Πη- 
846 πη χὰ νορβοββθη ππά Ζὰ γ61- 

θΌθ θη, 45. δι π΄ πιομὺ ρΡϑϑοπά 
νοι 46" Ηδπά ρονυίθβθη ἢδίίο. ἢ - 
πον ἴγαρι ΓΙ βθιιβ πδοῖι 46 ἃ 6 Ὺ- 
ἢ 6 Π5 ΘΒ] Ομ 6 Ιθο]οἰἀϊραηρ,. 

599. {6ἰΖὲ ροίθη ἀἰθ δόμηθ, νν6]- 
66 ἀϊθ γουραπηπηρ ἀθ5 Οθά. πίοιΐ 
ΒΟ πᾶνε, 56 1085. [νΡ αἴθ Ῥμᾶϊον, 
γ8}]. 440 ἢ ἀπὰ ἀϊο ἜΜΠη]. 

000. ἔστων δέ μοι, οθγέηι 
απο οδἐὲ την, πιμγιφεαηι τε 
γουογίϊ ἰἰοοαΐ, νῷ]. ΘΟΤ ἀπά π 
ἄθπι ἀράδηκοη 407. 

00. ἀνάγκη,» ζ9{αΐμηι, ῬΊΗ]. 
1841. 

000 

00ὅ 
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ΘΗΣΕΎΣ. 

χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν τἀμὰ χἀχείνων πιχρά; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. ᾿: 

53 , 2 διὼν - , 2 , 
εὖ φίλτατ «Αιγέως παῖ, μόνοις οὐ γίγνεται 

ϑεοῖσι γῆρας οὐδὲ κατϑανεῖν σπτοτέ, 
Ἁ 7 , -Ἢἢ ’ 2 ς Ν , 

τὰ δ᾽ ἀλλα συγχεῖ “τἀνϑ' ὃ παγχρατὴς χρόνος. 
6010 φϑίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, φϑίνει δὲ σώματος, 

ϑνήσχει δὲ πίστις, βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία, 
- ᾿ς ψὕγή 

χαὶ πνεῦμα ταὐτὸν οὐττοτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 
, , 2, ἔ Χ , , 

φίλοις βέβηκεν, οὐτὲ τυρὸς πόλιν πόλει. 
τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ 

ο1ὅ τὰ τερπνὰ πιχρὰ γίγνεται, καὖϑις φίλα. 
καὶ ταῖσι Θήβαις εἰ τανῦν εὐημερεῖ 

τὰ λῷστα πρὸς σέ, μυρίας ὃ μυρίος 

000. ΥΕ]. 588. 6101. -- χάἀ- 
κείνων 5[αϊϊ χαὶ τὰ ἐχείνων (61 
ΒΟ Π6Ι, νϑ]. 661), ννῖθ 588. Εἰ". 
Ῥῃοθη. 4714 τοὐμόν τε καὶ (τὸ) 
τοῦσε. 

ΟΟΤΙΠ, Οοά., νυ ]οποι ᾿ϑηηθηο 5 
ΜΕΘ προ πῇ ίππο πᾶὶ, [ἄπνὶ 
δΔῖι5, ἀδ55 ἃ΄1΄6 Εἰηίγαοιν ΤἬΉΘ θη 5 
πη Αἰμθηθ τνο}}} ἴηι [δυο ἀ6ν 
Ζοιν φοϑιῦνι ννουάθη τπηῦρο, ἀὰἃ, 50 
δα} ἅ1165 ΠΡ Ι5ο 6, ὅπ αἴθ ϑγπι- 
Ῥαιμίθη ΕἸ ΖΘΙΠΘΙ, 16 β8ηΖοι 5188- 
ἴθη θη ΝΥ ΘΟΠ56] ἀπ ΡΟ ἴθ 86] θη. 

6001. 9)΄᾽ὋἜῈ δοιρκοῖῦ ἀπά [{π516Γ}}- 
ποῦκο ἄθν Οδίϊον νυῖρὰ υββο- 
ἀρίοκι πδοὶῖ ἀθὴ Ποιπου βοιθη ἃ ἀγή- 
ρῳ τ΄ ἀϑάνατοί τε, ἀϑάνατοι χαὶ 

ἀγήρῳ. ἷ 
609. ΜΡ]. Αἱ. 640 [ἢ 
010. Υ8]. ΑΙ. 009 ὙΥΙ6 ἀϊθ 

{566 Κυαν ἀθὸΡ Ναί" δ] πηἃ]1; 
ϑοῃννηάου απἃ ἄσσον ΠοΡθϑὺ ἀπ4 
Ὑγ 1. ΘΟΡΓΌΘΙΘη τυἱρᾶ, 80. ἰδὶ 
Δ 00}. 461 πῃ Θη5Ο  ]Π 16 6. [461}} μη [ἅ]- 
1. 50. {10 ἀθν {{π506 0] 1 ἢ Κοὶν ἄον 
ἶθ ἁἰορηάθη (ἀδιιοι" 461" βΌΓΘΡΘΙΙΘ 
γγᾶπ46] ἀὸ Ναί" ἰπὶ ἀδηζθῃ, 
ἄδηη 45 ὙΟΡΡ ΠΡ ΊΟΙ6. 465 πη θη 50}}- 
Πομοη Το) 65. σορθη}}6}". 

011. Μιν ἀἴοβθαι ἀράδηκοη ἰθηκὶ 

ΒΟΡΙΟΚΙῸ5. δὰ} ἄθη ϑομνγ ΡΡαΩ Κι 
465 αδηζοη οἷη. ΜΙ βλαστάνει 
ῬΙοῖν᾽ Ρ 'π ἀθπιβθίθθη ΒΙ46 νυ ῖθ 
φϑίνει ἰσχὺς γῆς, απᾷ ἀπο} πν εὔ- 
μια 5ιγοῖ Ὁ ἀάΓᾶη. 

612. ΚΕ]. ΑΙ. 618 Π΄. Α 6561". ΘΌργ!. 
21 Ζεὺς δέξαιτο τὸν στόλον αἷ- 
δοίῳ πνεύματι χώρας. -- θεν. 
ΨΥ Θ0Π56] ον διριοίαΡ οὔτ᾽ ἐν 
ἀνδράσιν οὔτε πόλει πρὸς πόλιν, 
τὶ ἀσγοῖ ἐν 485 ΝΘ βο νᾶ! - 
ηἶ58. Ζὰ ΒοΖοϑίοιηθη, ἀνδράσι πρὸς 
ἄνδρας. 

θ14 υ. 15 [Γαΐ πιᾶη 1] ἃ15 Εα- 
ΡἸρΙἀθίβομθη. Ομαρακίου5 νϑράδο}ν- 
εἰρὶ: ἄθπη 516 θη πα] θη οἷπ ννοὶ- 
ἰθ"5 Μομιθηΐ, (855 δ βδνου ᾶ]ι- 
ηἶἾἶ5586 οὐ οὔγϑδὺ 'ἴὴ Ιᾶπροῦν Ζοῖϊς 
510} ΘΙ η5.6116η, ΨΌΡΘΙ ϑορὶι. δη 
561ηὴ6 Τὰρο ἄθηκθη ᾿ποορίθ, νϑ]. 
580. Αμο]ῖ ἰδὲ καύϑις φίλα Κοὶ- 
ὨθϑΘΡ5. ἄθ ὥἄννθοκο 465 Ορά., 
ὙΘΠἢ ΘΙ" ΖΘΙβθη ὙΠ], ΕΡοαπ ἀβο} δ 
560 |ᾶρ6 Οἵ ἴῃ ΘΙ ἀβομα! ς τὴ, Ζὰ- 
ὙνάονΡ, ἀὰ ἀον Ζυβαὶζ ἀὰ5 δοιννδη- 
Κοηάθ δομᾶγ ον θθίοηθη 501}. Μὶ|ὸὶ 
πικρά ννοϊϑδὶ Οϑά. δυῦ 000 σΖυρίοκ. 
“17. Ὁῖ6 Ηδηάβο!, χαλῶς τε 
(αν. Α τε ἐη γ",ϑε27"α. πδο}ῖ (061), 
σπνοῦαν ἤδη {π611}5 τά, {π0Ὶ}5 τό ρ6- 
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χρόνος τεχνοῦται νύχτας ἡμέρας τ᾽ 

θῦ 

2ϑ,. , 

ων, 

ἐν αἷς τὰ νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 
δόρει διασχεδῶσιν ἔχ σμιχροῦ λόγου" 
ἕν᾿ οὑμὸς εὕδων χαὶ χεχρυμμένος νέχυς 

“Ὁ Ἂ 4 ψυχρός ποτ᾽ αὐτῶν ϑερμὸν αἷμα πίεται, 
2 Ἁ 2 ’ 2 Ν -“’΄ ’ 

δὶ Ζεὺς ἕτι Ζευς, χω Ζΐιος Φοῖβος σαφὴς. 
2 2 2 Ν γβμβω ςφν Ἔν τιν 9ι .24 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ ταχίνητ᾽ ἕττη, 
ξἕα μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρξάμην, τὸ σὸν μόνον 

Ν᾿ ’, 2 2 
πιστὸν φυλάσσων" χουτον Οἰδίπουν ἐρεῖς 
ΒῚ -"ΣὟὌ- 5 - ,ὔ , 

ἀχρεῖον οἰχητῆρα δέξασϑαι τόπων 
τῶν ἐνθάδ᾽, 

ΒΩ δ Ν “ “ 

εὐστερ μὴ ϑεοι ψευσουσι με. 

ΧΟΡΟΣ. 
5 ’ Ν - Ν -φ .») 

ἀναξ, πάλαι χαὶ ταῦτα χαὶ τοιαῦτ᾽ ἕπη 
- -«.} 64 92 ΞΟ Α ς - γ Ψ 

γῇ τῇδ᾽ οὗ ἀνὴρ ὡς τελῶν ἐφαίνετο. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
, δ ν ἊΝ γ Ἀ 5) ’, γ , 

τίς δῆτ᾽ ἂν ανδρὸς εὐμένειαν ἐχβάλοι 
τοιοῦδ᾽, ὅτου πρῶτον μὲν ἡ δορύξενος 

βοιζχὶ "αϊ. Μ|ιν βοιίθη, ζιυιηὰὶ χα - 
λῶς εὐημερεῖ 1 55ἅ}Π1,. τὰ λῷ- 
στα (Νὶε τὰ μάλιστα, τὰ χράτι- 
στὰ α. ἅη].) ἄθι) ϑδίππθ ππὰᾷ ἄθη 
ὔροη ΔΠΡΘΙΘΒΒΘΠΘΡ: ππᾷ τ ΘΠ 
ΤΉ θα ἴῃ ΔΌΡΘΉΒΙΪΟΚ Ζὰ 
αν ἴῃ ΟΡ ἀπ ϑομτο 5 ΡΥ 61- 
86 ἴῃ [Ραμ οὶ νοΡΠ ἃ] - 
ΠἾ556 5ύθ}:}. 

θ18. ΤΊΡΔΟΙ. 904 αἰόλα νὺξ ἐνα- 
ριζομένα τίχτει κατευνάζει τε φλο- 
γιζόμενον Ἅλιον. ἘαΡΡ. ϑΌΡΡ!]. 158 
θρόνος παλαιὸς πατὴρ μερῶν. --- 

ἐών, Δι. 1064 [. 

6020. ἐκ σμ. λόγου, ἰουΐ Ρ»α6- 
ἐοοίμι, ῬΊΗ]. 190 ἐξ οὐδενὸς λόγου. 
δέ πο. ||. 

022 ῬοζΖίϑιν δῖον αυἵ 411. [Ι|η 
ἄδθμι Ζυβαϊζα ψυχρός, ἄδη ἀϊΐθ 
παι! 16 Ὑ ρ πάπηρ ϑερμὸν αἷμα 
ψΟΡΔΠ]α550, ΒΡΓΙΟΙ 510}. ἀϊθ ΒΕ ον- 
Κοὶῦ ἀθ5 Ορά. ἃ, υ8]. ζὰ 18 υπὰ 
465 [Π}15 υνόβθη 040. 1524. 

029. Υ6]. 193. 
θ24. τὰκ. ἔπη, τὰ ἄρρητα, 

γν ] 6. ἀπίθηῃ ἢ ἄθπι ΤΊ βθιι5 ἃη- 
γ Θὰ} νυ γάθη. 

θ02ὅ. ἐν οἷσιν ἠρξάμην 516 
᾿ς, [ᾶ55 ΠΟ οἰηΐαοῃ οὶ ἀ6" 8η- 
Γἄπρ!]ο η. ΒΓ 6. θ]61])) 6 η, το ἢ δα - 
ΖΘ 6. ἀπά χὰ ᾿δϑίδιθῃ ; μό- 
νον τὸ σὸν φυλ. πιστόν, ἴα- 
ἄθπὶ ἄπ πὰ ἀθὶη βΘΡΟθΘηο5 γοσὶ 
ὈΡΘΆ] 10} νυν γϑί. 

0206θ. Οἰδίπουν, 
νοὶ. χὰ 8. 109. 

6029. πάλαι, 287. 450 Η΄ 
092 ἴ. γῶν. ἥ δορύξενος 

ἑστία (Δ 656}. 6(ο. δορύξενοι δό- 
μοι, ἃ. ἢ. δένιοι) ,παρ ἡμῖν 

αἰέν ἐστι χοινή (0. ἢ. 240), 
νοι ΤΉ Θβθιι δα οἷπο ΕΔ ]16η- 
νου πάπηρ ἀ61 {πο θη] 5οῆθη 1.8}- 
ἀακιάθη. τ ἄθη Αδριάθη Αἰ Θἢ5 
ἀδαυϊοῖ, τὶ "61 ΒΡ. ϑαρρ!. 980 
ΤΙθβοιδ πη ΡΟ ΠΘΙΚΟ5. νοΙ" ἄθββθη 
ΑΡρᾶηρθ ἤ80}} ΑΥΡῸΒ ἃ]5 δι οαηἂθ 
ΘΡβομθίηθη. Ὄθηη Οϑά. ονϑϑῖ 6006 
γον νου 46 οΡ αβϑιιηρ ΑἸ ἢ 5 
ΠΟΘ νοὶ ΤΊ θϑθιι νγθῖθϑ, 50 ᾿6- 
ἀϊηρίθ ἀϊθ ἨΠΟΚβΊοΙ δα ἀϊ6 Α{Π6- 

ΘΙ ΡΠ 50}, 

020 

02ὅ 

090 
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᾿ 2 ςω 3.» 3 « Π , χοιγὴ παρ᾽ ἡμῖν αἱέν ἔστιν ἑστία; 
ἔπειτα δ᾽ ἱκέτης δαιμόνων ἀφιγμένος 

08ὅ γῇ τῇδε κἀμοὶ δασμὸν οὐ σμιχρὸν τίνει. 
ΕΝ ΩΝ Ν 2) 3. κεν - , 
ἀγὼ σεβισϑεῖὶς οὐττοτ ἐχβαλῶ χάριν 
τὴν τοῦδε, χώρᾳ δ᾽ ἔμπολιν χατοιχιῶ. 

2 2 2 9} «ς Ἁ “ ᾽ , ’ 

εὐ ὃ ἐνϑαδ ἡδὺ τῷ ξένῳ μίμνειν, σέ νιν 
τάξω φυλάσσειν" εἰ δ᾽ ἐμοῦ στείχειν μέτα 

040 τόδ᾽ ἡδύ, --- τούτων, Οἰδίπου, δίδωμί σοι 
χρίναντι χρῆσϑαι" τῇδε γὰρ ξυνοίσομαι. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ιὖ Ζεῦ, διδοίης τοῖσι τοιούτοισιν εὖ. 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τί δῆτα χρήζεις; ἢ δόμους στείχειν ἐμούς; 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

εἶ μοι ϑέμις γ᾽ ἦν. ἀλλ᾽ ὃ χῶρός ἐσϑ᾽ ὅδε, --- 
ΘΗΣΕΎΥΣ. 

θ4ὅ ἐν ᾧ τί πράξεις; οὐ γὰρ ἀντιστήσομαι. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

δου 

ὨΙΒΟ θη ΖΦ. Βο 6 ". θη6 ἴὔηνν  556η- 
ποῖῦ, β᾽θιοννῖθ. ἴθ. ἀ16 ΕΠ]πηίρἄοἢ- 
ὑἰρκοῖ ἀπά ΕΘ μη ἀβο ἃ Ὁ ΒοΙ ον 76 ἰζὶὺ 
νου [οπάθίθη ϑιααΐθη ΠΟ ΟΡ ΘΟ 6 ἢ 
τυιρα, θῇ ἄθη (οπιΡασὶ ἀον Ζοὶΐ 
465 ὨΙΘ ΓΟ 5. τϑομὶ {ᾺΠ]|}0 81 σὰ τηἃ- 
ΟἸιθη. 

096. δασμὸν οὐ σμ. τίνει, 
γΡ]. 090 τελῶν. 

0306. ἅ, ἀϊδ τὸ β ΓΡΘα βόα 
ππῷ ἀϊθ ἱκετεία ἀθ' Επηδηϊάθη. 
Με 6096. 857 νιιθάοθνιοι ΤΉ Θβθιι5 
πάρ] 10} ἄθη (ἀράδηκοπ νοῖ 
691 ἢν, πδοιάθι 61 νου ον" ἀ16 Β6- 
νυν ορουη 46. βϑῖηθ5 οΥΡθη5. ἃη- 
δΟρΘ θη Πα. 

037. ἔμπολιν, νϑ]. 1166. ὮϊΘ 
Πάβοινν. ἔμπαλιν, ἴπι α 65 6η- 
8. 61]. 

098. Μη νϑυρ]οίοα ἀΐθ ἅμη]:- 
θη ΥοσΘ ἀθ5 Ῥοίαβροβ Α6856}}. 
009}. 992 Π, --- ἐνθάδε, ἴῃ Κο- 
Ἰοποβ; σέ, ἄδθη (ονγ. 

τῇ ’ ἘΣ, Ὁ) 5... 5 Ἅ , 
ν ᾧ χρατήσω τῶν ἕμ ξχβεβληχότων. 

039. Νάοϊ εἰ δὲ -- τό δ᾽ (61. 
504) ἡ δύ ογνναγίοὶ δὴ στεῖχε, 
στείχειν κελεύω. [πάθῃ 8})61:" ἀϊ6- 
56 Νδοιιβαΐζ (ἅπη] 10} ψῖο 0. ἢ. 
221) νϑυβο ννιθθοπ πη ἄδπι Ὗον- 
ἐγᾶσο δηζιαάθαΐθη ρου] αθθθη τυ, 
ΒΟΠ]ΠΙΘϑδὺ 510}. ἂῃ ἀἴ6 χὰ οἰ ἰ6 ΑΙ- 
ἴοΡπα ιν οἷπ "θ᾽ ἀθη δ ΠΙΘἰη5Δ ΗΘ] 
Νδοιιβαὶζ.--- τούτων κρίναντι, 
γν8]. φχὰῪ 0. ἘΠ. 640. 

641.τῇῆ δε συνοίσομαι, συμ- 
πράξομαι ὡς σὺ βούλει ϑ8ε|ιο!., 
νϑΡάδ καἶ ἀρ ἀανίη [ἅ- 
δ6η. Υ̓́ρὶ. ἘΠ. 1451. 

6042. διδ. εὖ, 1486. 0. ἢ. 1081. 
θ44. εἰ -- ἦν, ἠδ]. ἔστειχον 

ἂν δόμους τοὺς σούς. 
6040. (ἀρ!ιο μη ῖ55ν0}} ἄδαίοι Οδά. 

δὰ ἀἰθ ἀογοίηϑί 1 βθίπθηι γᾶ) 6 
ΘΡΓΟΙροπάθ ΝΙΘάθ]αρο ἀθν ΤΠΘΡ)ἃ- 
ἼΘΙ. [ΙΠ50 Ὁ} 5θίη. [θη ἄθη 
ΑΥΒΘμΘ. ἄθη δῖθρ 516 Ρη ὙΠ, 
γΤοάοι 6 γοη 56 1Π6Π} οἰβθηθη χρα- 
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ΘΗΣΕΥΣ. 
Ἄς δι ἊΝ Ἷ ’ὔ - 

μέγ᾽ ἂν λέγοις δώρημα τῆς συνουσίας. 
ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

εἰ σοί γ᾽ ἅπερ φὴς ἐμμενεῖ τελοῦντί μοι. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ϑάρσει τὸ τοῦδέ γ᾽ ἀνδρός" οὔ σε μὴ προδῶ. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὅρχου γ᾽, ὡς χαχόν, πιιστώσομαι. 
ΘΉΣΕΥΣ. 

2 , 5. ὙΝ γφν» ὌΝ , , 
οὔκουν πέρα γ᾽ ἂν οὐδὲν ἢ λόγῳ φέροις. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 
πῶς οὖν ποιήσεις; 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

τοῦ μάλιστ᾽ ὄχνος σ᾽ ἔχει; 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ἥξουσιν ἅνδρες 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ἀλλὰ τοῖςδ᾽ ἔσται μέλον. 
ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

ο ν , 

ὁρὰα μὲ λείπων 
ΘΗΣΕΥΣ. 

μὴ δίδασχ᾽ ἃ χρή με δρᾶν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

2 - Ε] 2 " 

ὀχνοῦντ ἀνάγχῆη. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

τοὐμὸν οὐχ ὀχνεῖ χέαρ. 

τήσειν, ΜΟΙ ΤΉ Θβοα5. 8Δη αἴθ πᾶ }16 
θονουβίθμθπάθη θυ 6. ἀθν ΤΊο- 
Ρᾶπον, Θϑά. ζυροκχα ρθη, ἀθη- 
Κοὰ τηπ88ῖ6. Οοάϊραπ πρόσθ "6- 
ΒΟΓδίΘ βορδάθ, ἀϊθ 56 ΑΠΡΠρη 
Ζὰ ἘΠΙΘΡΠ ρθη. 
ΟΕ τὺ συν, 

διατριβῆς 8680]. 
048. γονδιρθοβοίχί, 4855 

ἀπ ἀφδίη γγονῖ παϊ θη νν ιγϑί, 
γ8}. 620 ἢ, -- ἐμμενεῖ σοι τ ε- 
λον ΣῈ (ν5]. 690), νψὶς 0. ἢ. 917. 
809. Αθβοῖι. Ῥροιη. ὅ84 ἀλλά μοι 
τόδ᾽ ἐμμένοι καὶ μήποτ᾽ ἔκτα- 
χείη. 

ΒΌΡΒΟΚΙ65. ΠῚ. 

τῆς ἐνταῦϑα 

049. Α6561}!. ϑΌ}}]. 080 ϑαρσεῖτε, 
παῖδες, εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων. Χρι. 
Απ. 8,2, 20 τὰς μάχας ϑαρρεῖτε, 
Κνυῦρον αν. 46, 10. 

080. ΡΒ]. 811. 
051. θὰ ννυὐνἀδϑὺ πο] ἀσροῖι οἱ- 

ἤθη [δι] θη ΕΠἸᾺ ποῖ π]6}}}" 56- 
ὙνΪηηθη, 8415 ἀυγοι τπθῖμ Ὀ]05565 
νοῦ. 

0589. ἅν δρ ες.» Θηβαῖοι, ὅ89. --- 
τοῖς δε, 098. 

θ64,. ὅρα με λ., πᾶπι]. μὴ ἐκεῖ- 
νοΐ μὲ ἀπάξουσιν βίᾳ. 

θδ6. ἀνάγκη, διϑάσκειν σὲ ἃ 

χρὴ δρᾶν. 
Ἴ 

060 

θδὅ 
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ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
οὐχ οἶσϑ᾽ ἀπειλὰς --- 

ΘΗΣΕΥΣ. 
5.2.2 ΤΥ ’ οἱδ᾽ ἐγώ σὲ μὴ τινὰ 

ἐνθένδ᾽ ἀπάξοντ᾽ ἄνδρα πιρὸς βίαν ἐμοῦ. 
πολλοὶ δὲ πολλοῖς πολλὰ δὴ μάτην ἕπη 
ϑυμῷ κατηπείλησαν, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς ὅταν 

000 αὑτοῦ γένηται, φροῦδα ταπειλήματα. 
χείνοις δ᾽ ἴσως χεὶ δείν᾽ ἐπερρώσϑη λέγειν 
τῆς σῆς ἀγωγῆς, οἷδ᾽ ἐγώ, φανήσεται 
μαχρὸν τὸ δεῦρο πέλαγος οὐδὲ πλώσιμον. 
ϑαρσεῖν μὲν οὖν ἔγωγε κἄνευ τῆς ἐμῆς 

0606. ἀπειλάς, 3906 [ἢ 
θ68. Πὸ Θυρι θη πολλαὺ δ᾽ 

ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ [Ὁ, νν 6] 0} 165 
ἀον. 50}0]. ογκ]ᾶνγι: πολλοὶ ἄνϑρω- 
σοι πολλὰ ἀπειλήσαντες ἐ ἐχ ϑυμοῦ, 
πέψαντες τὸν ϑυμὸν χαὶ τὸν χα- 
ϑεστηχότα νοῦν ἀναλαβόντες ἐπαύ- 
σαντο τῶν ἀπειλῶν. Ἰλοοῖ 5υσοῖίοι 
65 δθβρϑῃ ἤθη (ἀθϑοιηδοκ ἀθ5. 80- 
ῬΒΟΚΙ65, ἄἀθῃ. ἀπειλαί οἷπ καταπει- 
λεῖν νίθ]Ὲῦ ἕστη, οἴπθη ϑυμός υπά 
γοῦς υπηᾳ 50}}}1655110}} οἷα ΑΡΠπαπάθη- 
ΚΟΙΠΠΙΘΩ 461 νοὴ ἄδη ἀπειλαὶ χκα- 
ταπειληϑέντα ἀπειλήματα Ῥεΐζα!ο- 
δθπ. ΠᾶΠΟΡ ΠᾶΡ6 ἰοὶ ἄϊο ἀπειλαί, 
Ὑ Θ]ΟΙ6. νοῦ θη ΑΒΟ ΡΟ Ι θ6Γη Διι5 
060. ὅ9. 00 βϑοὶῦ βθίη τηῦρϑῃ, 
ὨΔΟΝάθιι πολλοῖς ννορθη ἀδν Αθμη- 
ΤΠ κοῦ ἄορ 5 ΠΥ  ὑχᾶρο ἀὰ 556 [ἈΠ] 6 ἢ 
ὙὙΆΓ, νορΡθᾶηη ἀπ οἷπθ ἄθ 85ἃγ- 
Καϑη5 ὈΟϑοπ ον 5. Ζζυιϑᾶροηάθ Ρᾶγο- 
ΘΙ 6515. ΒΘ Ῥ 5.611: ἄθμῃ 509}}.. 16ϑὺ 

᾿ἄοπι ΤΉ Θβθιιβ ἀϊθ656 ΓΟ Π 5 θη ὟΥ οΥΙΘ 
σης ὁπ Βοζιρ ἃυῇ 5οῖπα Ζεοϊΐ 
ἴπ ἄθη Μυπά. 16 Ζιαβαμηθηβ.6}- 
Ἰυπρ᾽ πίοιῦ Ὁ]055 συνοῖοι (6009. 1626), 
ΒΟΠάΘΓῚ ΔῸΟΝ ἀγοῖοῦ (ὑᾶϑι5 (ζα Αἰ. 
800) ἰϑ0 Ῥοβοηάθι5 "οὶ πᾶς, ὅσος, 
οἷος, πολύς ΟΣ Εν. Βδοο]ι.899 
ἑτέρᾳ δ᾽ ἕτερος ἕτερον ὄλβῳ παρ- 
ῆλϑεν. αοΥβ 5 Ηδε]οη. 95 Β5Κ. ὅσου 
ὅσους περὶ ὅσων πείϑουσιν. 100 
πολλὰ πολλοῖς πολλῶν ἔρωτα ἐρ- 

600 γνώμης ἐπαινῶ, Φοῖβος εἰ προὐττεμιψέ σε" 

γάξεται. Ἰ) πη 811}. 800, 19 ἅπαν- 
τες ἅπασιτπάντα τἀγαϑὰ εὔχονται. 

0601. χεέίνοις (ἄρη ΤΟ ΠΘΡη, 
ν9]. 6000) δ᾽ ἔσως [ἴ., ἃ. ἢ. καὶ 
εἰ ἐπερρώσϑησαν κεῖνοι τὶ 60 
}»7}Ὸ Οοο550γ μη): αμααοίαο, κέ... .), 
ὥστε δεινὰ λέγειν. Αποῖ Ζὰ ᾿φα: 
νήσεται ἰδ χείνοις σι ἀθηκθῃ: ζΖὰ 
Ζθαθαι δομονι 810} ἀδ5 ἸΡΟΠΙΒ6Π6 
ἴσως, ορίπο». 6 ὥρη. τῆς 
σῆς ἀγωγῆς, ννε]οῆθη ΗθιΡπᾶηη 
Ζ πὶ Νδοιιβαῖζο ΖΘ ῦ ἀπά παν τη 
μαχρὸν φαν. πέλαγος νογθὶπαοί, 
ΒΘ θην νὸπ δεινὰ λέγειν ἷπὶ 
δίηπο νοὴ δειψὰς ἀπειλὰς ἀπειλεῖν, 
νΒ]. θῦ0, Δ}δπρΡῚρ δοιηδοῦ!. ΠΟ] 
ἰδὲ Ἀ]Ο]Σ ΠΝ ΔΙ ΒΟΠ ΘΙ Ώ]]ΟΙ., ἀδ55 
ΟΡ". σὴν εἰς ἀγωγήν ΞΟΒΡΙΘΡ, 
νρ}]. 158. Αἱ. 128 εἰπεῖν εἰς ϑεοὺς 
ἔπος μέγα. 

009. Εἴη νοι, φρο δἢν ΟἾ 16 
Ἄγορ νιρὰ ἃ15. οἷπ πη Ρ 680} 6 5 
ΜΟΥ ροάδομι, 6 δὴ ἀθ ΠΡ 6 τὶ. 
[οἱ άθη ἃ15 χύματα, ϑάλασσα, πέλα- 
γος (1147) νοιγαομ οι, ν9]. 852. 16 
Μοϊάρ] οι 5ο αν ἀὰ5 ΘαΡΚΑΒΠ86]6. 

064. χἄνευ τῆς ἐ. γν ώμης, 
ΔΝ ἈΡΡοδο θη νου πιοῖὶ- 
μ6) Εἰ π 5] ὰ 556 (0960), ἀἷοὶι 
4ὰ δομά!Ζθη. 

000. Φοῖβος εἰ πρ. σε, ννὰϑ 
ΤΏ Θδσθι5 δὰ5. θ29 ΔΡηΘΙΠΠΘη πηι5516. 
γ8]. 861, 
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«; ν 3 ῳ Χ Ξ5Ξ59) ὦ 
ὅμως δὲ καμοῦ μὴ παρόντος οἱδ᾽ ὅτι 

, γ 2) ἐν 
τοὐμὸν φυλάξει σ᾽ Ὄνομα μὴ πάσχειν χαχῶς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ «ἰ. 

Εὐίππου, ξένε, τᾶἄςδε χώρας ἵχου τὰ χράτιστα γᾶς ἕπαυλα, 
. 2 - , 2) ΣΎ ,Ε , Ἄ 

τὸν ἀργῆτα Κολωνὸν, ξνϑ' ἃ λίγεια μινύρεται 
ϑαμίζουσα μάλιστ᾽ ἀηδὼν χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις, 

Ν ΠΣ. 5 Ν 2) -ὝῬ᾿ 

τὸν οἰνῶγε᾽ ἀνέχουσα χισσὸν χαὶ τὰν ἀβατον ϑεοῦ 
φυλλάδα μυριόχαρτιον ἀνήλιον 

ΡῬανοάοϑβ 6608 ---119. δὲν. 1. 
ΘΟ] ἀΘΡιηρ; ἄθν ΡοΙζοπάθη [,8η6- 
Β0ΠαΓ ἀ6 5. φρο! ον θη Κολωνὸς 
ἵππιος, ἴῃ ΘΙ ΟΝ Ρ νον ΑἸ]Θη ὮΪϊο- 
ΠΥ͂ΒΟ5. ᾿πὴ ΟΠ νν ΔΙῚ 56 1Π 6} ΝΎΙΡΠΘΗ 
56 ψνοΡκΚοῆρι. 

008. εὐέππου, ν8]. 101. Ὠᾶ5 
ἀυΡο} ἀἃ5 "θά θυ δαπι ἂπ ἀϊθ 5}1126 
86 516 116 εὖ ὑππο ς Ὠ1}" δηροάθαςοιθ 
χϑονὸς αὔχημα μέγιστον νυἱρᾷ σιμηι 
ΟΠ] 55 ἀθ5. ΟΠΟΓ ΒΟ βαηρΡῸ5. ΘΙ [6] 
δΔυϑθο νι ἀπά 50 Ἰδαδοι νν 16 οἵϊ, 
ἀον Αὐδρᾶηρ Ζὰ Αηΐδηρο ΖυΡΚ. 

009. γᾶς ἔπαυλα ἰ5ῖ οἷα αε- 
5811} 1} 6 6 ΗΠ, νν οἰνπδιᾶιιο, ν 16 
τάφων χώματα γαίας Ἐπ». ϑ0Ρ}!. 
84. χελαινὸς ᾿Αἴδος μυχὸς γᾶς 
ΑΘ650}. Ργοπι. 492 τ. ἄ!η]. άᾶνοη 
ΔΡΙᾶπρ τᾶςδε χώρας, Αἱ- 
ΕΚ 5. 

610. ἀργής, λευχόγεως, ννὶο 
Δα Καὶκ- ὁ6ΘΡ Κιθί ἀθ θ]βθπ, 6Ρ- 
Ῥβάυϊο Οτιβοναϊίθη Ποῖβϑθη, ἀἄργυ- 
γόεις Κάμειρος, Δύχαστος ἤοπι., 
Κυγοπθ μοΐ Ρίπά. ΡΝ. 4, 8 ἐν 
ἀργινόεντι μαστῷ, [μοΚνὶ ΕρϊΖο- 
ῬΠΥΓΙΙ τον Μὰ ἐρμῆῃ χολώνα, Εν. 111. 

011|. Ὑ61.0 1} ἐινύρεται, 
γῈ]. Ζὰ ΑἹ. 629. ἘΠ. 144 { 

6018. ὑπὸ βάσσαις, ἰἰοῖ αη- 
ἴροη ἰπ δομ! ποίη, νῖθ Ονιά. 
Εαβιι. 4, 421 υαἰΐϊο σεῦ πριϑΡοδα 
ἰοσιι5 οϑί, ἃ. ἢ. ἐγ ἡηια υαἰΐο, ΝΡ]. 
δία) δ Ρ7Ὸ [ἰϊ0786, νΟΥᾺ ἃτῃ {Π{6}, 
απίθ 7Ὁ)»05 ἰοπιρίΐ, νον ἂμ (6 
Τηῦν ἃ. ἃ, 

014. ἀνέχειν, ΒΟΟΙ ]ἴΘπ, 
γνΟΡΖυρδ Ο᾽56 Β5Ό0ΘΠ ΘΗ, 116: 

μεπ, Αἱ. 212 λέχος δουριάλωτον 
στέρξας ἀνέχει Αἴας. Πῖον Καδπ 
ΒΟΒΔΡῚ νῸη ΘΙΠ6) ῬΘΡη ὈΘϑπο θη 
Οὐ, ἄθηη 416 ΝΟΠΕΡ 4] Ἰἰορὲ 
50} αἰ 156, γΆΒΒΘΡΡΘΙΟΙ 6 Ρ]Ζο, νρ]. 
18. (Διπάονα ΘΗ ΘΙ ΡΙ1Ο 6 (οηδοίαν 
οἰνῶπα νέμουσα νᾶγαο Ἰοίομῦ ἄθηι 
Μιββϑνογβίδη 155 διιββ 6562.) 

615. ἄβατος, ν 16 Εν. ΡΠΟΘη. 
1106. Βρόμιος ἵνα γε σηχὸς ἄβα- 
τος ὄρεσι Μαινάδων Ὧδν ϑεός 
ἰδ ἀο" κισσοφόρος ΒΆΚΟοΙΙο5, δυΐ 
γγ ΘΙ ομ θη ἀἰ6 Εν ἃ πιιηρ᾽ 56] πη 65 χυσ- 
σός, νυν νομαὶ θα Κυᾷηζί ὑη 56} 
ΟΠΟΣ 58η8, γοῇ 561,80 [1 γῖ. Αμη- 
πὸ πυρὰ 1709 Ῥοβοιάοη ουδὲ ἀαγοὶι 
μέγας δαίμων δηροάθαϊοϊι, 616. 61" 
σοηδπηὶ ρᾶ. 16 ΕΠ. 46 δυύβίθῃ 
51.616 ᾿ὰ 1ιο46 ῖρὰ ἅ}086} ἄδπὶ 
ΒΑΚοῖο5. α15. ἄθπι οι ἀθ5. ἀϊοηγ- 
5,5 θη Ερβίθβ, [1 Ὑγ ΟΠ 65. ὈΠΒΘΙ 
Ὀγάμηα Θβ. πη} νγΔΡ. , 

610. Πῖο φυλλὰς μυριόκαρ- 
πος ἀἰοΠ νον ΔΘ 56 Ππ65 ΒΌ50}}- υπὰ 
Βαυμανν εκ νοὴ δάφνη, ἐλαία, ἄμ- 
πελος υπὰ 46]., νοῦ Ιοηγ505 Ζίεν- 
δοίτης, ἀτν ἄΠ556} ἀ6ὁνΡ ΟΡ Εδφὶ- 
56η- ἀπά 5οηϑιρο ΟΡδιθἄπμιο γνῆῇορι 
(Συκχέτης), Βθοβομάϊζι: Ριπᾶάδν ΕὟ. 
πο. 22 δενδρέων νομὸν Διόνυσος 
πολυγαϑὴς αὐξάνοι. Ὠΐδ565 56Παῖ- 
ιἰρο ἄλσος πεῖδοὶ ἀνήλιον, νχγ6}} 
νὸν ἄθη οἰὑποπάθη δ ρἢ]θ πη. ΔΓ 
ϑόηπθ. πἰο}ὺ δυβοοαδνΡῦ, ν8]. ΤΊΡΔΟΙ. 
1417 [. υπὰ ἀϊΐθ ῬΜαβιογ οι. 16 Οάγ55. 
ὅ, 478 Π., νγόο Οάγβδβθιιβ απο" 3ά- 
μοι ἐξ ἐμόϑεν πεφρυῶτες 510}" οἷἶπθ 
Τιαρογδιάιθα Βογοῖνοι : τοὺς μὲν ἄρ᾽ 

1 
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ἀνήνεμόν τε πάντων 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

Ω) 

χειμώνων" ἵν᾽ ὃ βαχχιώτας ἀεὶ Διόνυσος ἐμβατεύει 
680 ϑείαις ἀμφιπολῶν τιϑήναις. 

Ψ ̓  Ὁ ̓ στρο δι Ἶ Ὅς: 

ϑάλλει δ᾽ οὐρανίας ὑπ᾿ ἄχνας ὃ χκαλλίβοτρυς κατ᾽ ἦμαρ αἰεὶ 

οὔτ᾽ ἀνέμων διάη μένος ὑγῤὸν 
ἀέντων, Οὔτε ποτ᾽ ἠέλιος φαέϑων 
ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, Οὔτ᾽ ὄμβρος πε- 
ράασχε διαμπερές. 

0ΤΊ. ἀνήνεμον χειίμ., νὶθ 
ἀψόφητος κωχυμάτων, ἄχαλκος 
ἀσπίδων, ἀπόξενος ὅρμων α. ἃ. 
“ὰ 0. ἢ. 190. 

θ18. βαχκχιώτας, 0. Β. 1108. 
080. 6 δι ἀον [Θαο θη Αα 

νοῦ Νυβα, ὑγ οι θ Βορ]ΟΚ]65. ΕἾ. 
182 561η6 ἡδίστη μαῖα ποπηΐ, ρΡ6- 
ῬοΡοπθ Διόνυσος νγανὰ νοι ἄθῃ 
πγϑϑϊβοιθη ΝΥ θη (τροφοὶ 4ι:ο- 
ψύσου, μαινομένοιο Διωνύσοιο τι- 
ϑῆναι 11. 6, 182) βοβᾶπριΒ, ππᾶ 61- 
Ζοβθα, ἀΐθ ἄδηπ βρᾶϊον: ἀθῃ Βρό- 
μίος ἱπὶ Τ)ηα808. 415 περέπολοι, 
ἀμφίπολοι απιβομνν ἅρμη, νρ]. 0. 
Ἐ. 212. Απ πιάποιδη Ονίθπ ΑἸΠΚαΒ 
Ππηάθη ἢ ΑΙ ἅλα. ἀον Νγιηριθη πο- 
"»θπ ἄθηθῃ 465 Πίθηγ8508, ψνΘΙΟΙΙΟΙ 
ὮΠ6 1.411 ἰβῖ, ννὸ κισσός ἀπά ἄμσε- 
λος ννἄο]ιδι. ἨΪΘῚ θυ βομοῖπι, Πιοην- 
505. 561|081 815 ἀμφίπολος 56ἴπον 
ΝΑΒΡΟΥπθη, αἴθ ((655}}8}}} ἀθΡο}. 
ϑεῖαι -α πὰ 0. Ἐ. 1098 --- ἃι5- 
Βοζοίομποι ννογάθη. ΠΟ] Καπη ἃ με΄ 
φιπολῶν τιεϑ. ἃ}! θοάραϊοῃ: 
ἱπιηὶ τη ἄἀον ΝΥ ΡΠ 6 ἢ "Ὁ- 
δα 6] θη 4, ἤΔῸ} Απδίοϑο 465 ἀμ- 

ὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα, εἶδον 
᾿Ινὼ ἀμφὶ δρυμοῖς (πὶ 6 }8}}} 
τι. ἅπη]. Ὑουθπἀπηρθη. νοὴ περί. 
16 (οηθοῖαν Θυέαις. (Αι. 1136) 
δῦ 1 ἢ} ποι]. 

Απὐιϑὺγν, 1. Νᾷἄοιϑθι ἄθη ἃδ- 
τ ἄοῃβοη 465 ΒΑΚΟΙο5. σϑάθιμ θη ΠΟ Ρ 
ἀ16 ΒΙυμθη. ἄθι οἰ θυβιπἴβοιθη αδιί- 
ηπθὴ. Πα ἃπ ἄρῃ αἴθ ΕἸ ασ η σἱπρ5- 
ὙΠ} }} 6} ΒΘ πο δ πάθη Κρ} 5505 νυν οἷ- 
1θπ βΘΡη αἴθ Μαβοη πηά Αρ]οἀ 6, 
-- 6 ἴῃ ἀϊὸ Μγϑίθυϊθπ νοὴ Ε]θα- 
55 δἰπρονγοῖμ ὈΊοο" θορυ βϑὶ 

πὶ δου θοῖρο θη 416 6] θυ β᾽ ΙΒ Π ΘΙ 
(ὐυππθη, ἀπῇ 50 παι! ον, ἀὰ 
ῬΙοηΎ 505, --- πᾶ! ΡΙπάανΡ [βιΠηι. 
ὑϑ πάρεδρος Δαμάτερος --- Αη- 
5. 1119 μέϑων παγκχοίνοις Ἐλευ- 
σινίας 4ηοῦς ἐν χόλποις; ἃ δ8η- 
ἀθρουβοιῖθ ἴθ ἀν Νᾷπμθο τὕῃ56Γ65 
ΘΟ αυρ]αἴχοβ 6 ἱερὰ ὅδός πδοῖν 
ΕἸΘιι515. ἴἄπνια (900 ΗΠ.) πὰ Ρεγβο- 
ΡῬΠοηΘ. π80}} ἀ6Γ ᾿ἃηάοββαρθ θηΐνν8- 
(6 Β61 ΕἸΘ515 ἃὴ Κορ! Ἶ5505 (Ρᾶι5. 
Ι, 38, δ) οἄθν' πᾶ. μοὶ Κοϊοῃοβ 
γον Αἴάοπθιιβ θη  ρ βϑίη 50]116, 
50Π0]. χὰ 1590 [. 16 Μυβθη ἃ 6 1" 
ππὰ ΑΡΠΡΟά 16. Ἰηδο θη ἄρῃ ΟΠ] 55, 
ννῖθ διν. 1  ίοηγ805 μι] 56] 61} 
Κοιηοβ, ἃ]5 ἀἴ6 αὐιιηηθη, Ὑν θη 6 
ἄδη Πι μον, ἀ6. 16} 6 1 οἰπα Ζνν οἱ-- 
ἴ6] ἃη 510}) βϑῖρϑδὲὶ ἀδοιίθ, θ6ρδὶ- 
ΒΙθη ππα τὴϊΐ ΘΙ ΘΡΟ [6 Θη51 51. 
ΘΥΓᾺ]]6η. 

651. οὐρανίας ὑπ᾽ ἄχνας, 
ψ611 ΝαΡκίθθος ἀπ Κυοκοβ ἂπ ἄδπ 
ἘΦΙβοη τνυοθβθη, σνορόροη θ8ὅ ἢ 
ἀ16ὸ ΝΙοάθγαηρ νοὰὶ Κορ 5805 ρ56- 
ἰράπκι αν 46. 

082. καλλίβοτρυς, ΜΕΙΪ οἷπα 
ΑΥὐιὶ ἀ65 ἀγροὶ ᾿ἢ {8.6 Ὀ] 1 6η-- 
ἄδθη Ναυκίβ5ο5. νἱϑιθ! ρα. ΒΙμμθη- 
50! ΘΙ θη. παι, ννϑοο Τγάιθοπ 
οὐδ ΤοοΚοα νοὴ ΓΘ Ρη γΘΡΡῚ-- 
Οπθη ὑνοράθη: Θάγβ5. 0, 291 οὐ- 
λαι κόμαι, ὑακινϑίνῳ ἄνϑει ὃ ὁμοῖαι. 
γιΡΡ. θογ. 4, 122 οοηιαμς Ἠα7- 
Οἴδϑιίδ. θα: οἴπθη παπἀ ον πᾶπρ δ 6π. 
Βα50}} 11655 .«(ἀα1ὰ δι Αἴάδ5 ὙΚ ἀπ 50} 
νυ ΔΘ 56 η, ἀδιῦ πη ΚοΡρο ρῆϊοκο, 
Ἠγιμη. οι. (6. 8. [πάθῃ ὅθ]. 
ἃΠη 616 Ποἰ μια! ἢ] 1616 δαρο νοπὶ ἢ δα)6᾽ 
(Ραιριο5. "61 Ῥᾶυβ. 9, 31, 6) 6ζῃ-- 
πη 6 }}, ποηηΐ 6" ἄδθη νϑυ]οοκθηάθη: 
Νανκίβϑοβ, μοὶ ἄδθϑϑθη Βγθοῆθη ἃΠι 
ἘΡἀβομ]ππθ νοῦ Κοίοποβ Κορ βὸ- 
"00, ἀρχαῖον στεφ., νγ61}} ἀο1- 
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γάρχισσος, μεγάλαιν ϑεαῖν ἀρχαῖον στεφάνωμ᾽, ὅ τε 
χρυσαυγὴς κρόχος" οὐδ᾽ ἀὔπνοι χρῆναι μινύϑουσιν 
Κηφισοῦ νομάδες δεέϑρων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπ᾽ ἤματι 

2 ’ , γ ’ 

εὐχύτοχος τιδδίων ἐπιγνίισσεται 

ἀχηράτῳ ξὺν ὄμβρῳ 
ἢ 9 ’ ᾿ δὲ “7: Ὁ ;ὔ 2 ’ 

στερνούχου χϑονός" οὐδὲ ἸΠουσᾶν χοροί νιν ἀττεστύγησαν, 
2 Ἁ 

οὐδὲ 

σὺ χρυσάνιος ᾿Αφροδίτα. 

Το ροπάο χαίορο ἀϊθ αὐ! πη 561} 
ἄθ ἤδαρο ΒΙυπηθηκυἄηζο ᾿]θάθῃ 
πη ιν ἈΘΠ ρθη ΚΡ ἢΖΘ ᾿πρ6η. -- 
κατ᾽ ἦμαρ, ἀεί (Βιν. ΤΡο. 407 
ἀεὶ κατ ἡμαρ), [πο Ρἀδι, 
Τὰρ νοῦ Τὰρ, Ψ0 688. 

0835. μεγάλαιν ϑεαῖν, ννῖο 
516 ΔΈ556Ι ΕΣ] 515. ΔΌ0}} ἴῃ Απάδηϊδ, 
ΜΟρΆ]ΟΡΟΙ 5. ἀπά δοπϑί 50} ]θο  ὕνν ορ; 
ΠΙ6556η, Ρᾶι5. 4, 11. 8, 91, 1. 

085. Π) 61" Κρόκοβ, δσῃίον ϑαΐνρδῃ, 
ΦΡΟΟτ5 δαζέυτι5, ΝΥ ΘΙΟΠΘΙ ν 01] ΘΡϑί θη 
ἘΡΟΠπρ 015. ἴῃ ἄθη ϑράιπουθϑι ἀπὶ 
ΑΙμθὴ ἴπ ἄθη Βορρθη ὑ] 1, Κᾶμη, 
415 ἀὰ5. οὐβίθ Εἰρυννδοιθη ἀοΡ Ναϊαν 
θορ]οιμθπ, ἅιιοι πῃ ΒΟΡΠΟΚΙΘβ᾽ ΝΙο- 
"8 αἷβ Βίιπμο “ἀον" Ὠθμμθίου ψΟΡ, 
16. 6" 00 ἰὴ Ἡγιμπο5 Πομι. 
ἰοῦ [6] ἀπα ἀϊ6 ΛΥ ΘΙ) 6" ἂπ ἄθη 
ΤΠΘβιβορ ΠΟΘ η χροχωτούς ἰΓυροη. 

080 ἢ. ἀδροηῦῖθον ἀθη νοπὶ ἢϊιη- 
τη ]ϑίμπαὰ ρφοιρᾶπκίθη ΗἩ ὅπ θα [681 
65. οί. πιο ἃη 6 ΡΟ ΘΠ 46 πὶ 
ΕἸ 55 νν 556} 1η 66. ὦ ἢ 6 πη 6. ἢν Κο- 
ῬΠΙ5505, 115. ΓΘΙΟΒ]ΠΙΟ θη τππὰ 50] ὃ- 
θη Ομ 6116 π ΘῸθΠ4οῖ, νϑυβιθρὺ Δ Ὸ ἢ 
Ἰιθαϊχιυϊαρο ΠΙΘΙη 815 τπὰ πο00}ῖ [6ἰὶ 
Ἰ)ονν ἄβϑϑυ! πᾶ ἀἴ6 φυν οἰ απ ονὶ ἀἂν- 
ἴθη ἂὴ δ6ῖηθη ἴΠορη ἀσγοῖ ΚΙΘΙΠΘ 
(γάρ οη, Μ 6 ]6}}6 γοη ἄθπῃ, [μπά]6ὰ- 
ἴὸπ γομαΐ Θοπάπην νγοράθη, ψνῖθ 
6851 νομάδες, οδογγαγιίο5, ἴη50- 
ἴογπ ἀ4ἃ5 ΝΥ 556 Γ [0] }, Ὑϑ ἴῃ 416 
ἨΪϊπηθη 685 ἰοἸΐθη, ἀπά δ᾽ Κορ 5505 
65. δ᾽ βαιη νυνὶ Ποογάθη δὰ [ἢ 16 
ὙΥ οἰ ἀορ!ᾶϊΖο βομίοκι. Ὑὴρρ. αθογρ. 
Ί1, 1060 δσαὐΐξ ἡμυΐμα, τπαμοὶΐ γ»ἱ-" 
Φοδη6 δθητοη δ. 

088. αἰὲν (ἡ) μαρ) ἐπ᾿ ἤματι, 
ΘΗ ΒΡΓ Θοθηά 682. 

089 ἢν τ". ὠκύτοκος (Α650}. 
δ}. 1008 Πποίβθθη ἀϊ6 416 ἃ ὶ- 
νΊϑοῃθ Εθθηθ θα θη θη ὅ- 
ννἄβϑο πολύτεχνοι) ἐπινίσσε- 
ται πεδίων στερνούχου 
χϑονός. στερνοῦχος, πεδιὲ- 
οὔχος, ἰαία ραΐογη)5, ὈΘΖΘΙΟμ ποδὶ ἀϊδ 
ΤΠ] ΘΠ, το στέρνα πη γῶτα 
416 πεδιώδη καὶ εὐρέα, βεορθοηΐ!)ον 
ἄθη μετάφρενα. Βεὶ διαρίποϑ Ογρε. 
1, 2 Μοϊαβίθιθῃ νο" ΑἸΓΘΙΒ ΖΆ]}1056 
Μθπβοιθη εὐρυστέρνου πλάτος αἴης. 

091 ἢ. νὲεν, τηνὲ τὴν χώραν, 
8] ΚΟρ 5505 Ζιπηα!, ἀδηη ψνῸ}}]} 
ἀρονπαιρὶ ΑἸΙΚὰ. Εἰπδὴ ΑἸΔᾶΡ ἀδΡ 
Μβθη ἴῃ ἀον ΑΚδάοθιηΐθ, ννὸ βρᾶϊοι 
Ρ]αίοπ ἱμπθπ οἴπθη Τ ΘΙ ρ61 ἡ πιο, 
ποηηΐ Ρᾶυβ. 1, 30, 2. Εἴη Ηρ6]116- 
ὕπὰπΔ ἀθι" Αρῃροάϊϊο Κοππθη ΨΙΙ" 
ἀου ἴῃ ΟΡ ΟΚΙ 5: Ζ 61} πῖο ἢ !, ἀ06}} 
μαῖι6 ΟΠᾶγιηο5 ἂπὶ Εϊηρᾶηρο 46} 
ΑΚδάθιηΐθ οἴπθη βωμὸς 465 ΕΡῸΒ 
δΟϑυ τ. Β6Ὶ θοιάθῃ (ἀοιποίξθι 
ἀδο το ἀ6ι" ΠΙΘΒ ΟΡ. 50 δα: δη 510}, 
ψ6 Τ0] μεὶ ματρόπολις. Αδμη- 
πὸ} ἀϊοθίοι Εν. Μροά. 8590, ἀδ55 
ἴη ΑἰΠκὰ ἀϊθ ποθ Μίαϑθη ρΘθΌΓΘη 
ἀπά ἀὰ88 Κυρνῖδ. τοῦ “καλλινάου 
ἀπὸ Κηφισσοῦ δοὰς ἀφυσσαμέ- 
ναῶν χώραν καταπνεῦσαι μετρίας 
ἀνέμων ἡδϑυπνόους αὔρας. 

092 [. Π16 Βὕομον οὐδ᾽ αὖ οἄδον 
οὐδὲ χρυσάνιος, νγοΓν ΠοΙιπδηπ 
οὐδὲ μάν, ἈπάοΡο ἃηάθιβ. Π16 σὸ- 
γϑάθ ἃιη 50 Ώ] 0556. 56}}}" ΔηΡ᾽ ΘΠ] 6556 Πη6 
Αηρθάθ ζΖϑίοιποῦ ἀϊθ ἄθπι Ὠ ΘΠ ΓΘΙ" 
γνΡΠ6 Αὀίιη ἅκι5, νβ]. 1712. 1551. 
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Στροφὴ β'. 

694 ἔστιν δ᾽ οἷον ἐγὼ γᾶς ᾿'σίας οὐχ ἐπαχούω, 

οὐδ᾽ ἐν τᾷ μεγάλᾳ Δωρίδι νάσῳ Πέλοπος πώποτε βλαστὸν 
φύτευμ᾽ 
ἐγχέων φόβημα δαΐων, 
[Δ “ ,ὔ ’ ’ 

0 τᾷδε ϑαάλλει μέγιστα χώρᾳ, 

ἀχείρητον αὐτόποιον, 

γλαυχᾶς παιδοτρόφου φύλλον ἐλαίας" 

0. Ἀ. 159 Π΄- -- Αρμροάϊϊο χρυσ., 
νῖθ ΑἹ. 894 ΠοΙΙο5᾽ χουσόνωτος 
ἡνία, νΜ611 516 νοῦ ἢοββθηὴ οὐδι" 
Ταῦ θη οὐον, ννῖθ 61 Βάρρ!ο, νὸπ 
ϑραίζοπ βοζΖοβρθὴ ἀπ} Ὸ] 416 [μ {1 
ἴδηνι. 

5.γ. 2. Τὸ} ἀθι" απνορνν 51 οΠ θα 
ΟἸ νιν ἀΙ ἀπηρ θη ΑἰπκΚαθ, συ θ οι 
νΪΘ πἰροοηα βοηϑὶ, ἴῃ (6. ὙγοΙι 86- 
ἀθιῆθπ ππίο ἀον ΟΡμαϊ (65 Ζεὺς 
ΜοΥΪο5. ἀπά ἄονΡ Αἰμοπο Μουΐὰ. 

094. γᾶς Ασίας, ὨΪολ. Ἰο6Δ], 
νν 6 ἐν Πέλοπιος νάσῳ., βοπάογῃ νοὴ 
οἷον (φύτευμα) ΔΡ]Ν πρὶ, γΡ]. 358. 
ἘΠ 00, 1. ἢ., 16. Κοϑιπ Ὁ 6- 
νοι 5  β16 η8. ΗΙοΡ νἱρά ἀπο] 
᾿Αβίθῃ ἀπ ἄθηῃ Ῥο]οροππθβ Οϑιθη 
πη νδϑίθη (ζὰὶ ὁ. Ἐ. 1227) "ε- 
Ζϑίοπποι, ἱπάθῃῃ ἀθ 1" Ὠ1ο ἴθ ΒΟ θη 
416 ῬοΥβο ὑπα ΠΟΘ νοη 702 ἴῃ 
ΘΙΠΠ6. πᾶ!. ΑΘΠΠΠΙΟΙΝ ΑΘ βοι. Εἰππι. 
019, ψὸ ἀ6Ρ ΑΓδορᾶρ᾽ δ6 [ἰονΡ. νὰ 
415 ἔρυμά τὲ χώρας χαὶ πόλεως 
σωτήριον, οἷον οὔ τις ἀνθρώπων 
ἔχει Οὔτ᾽ ἐν Σχύϑαισιν οὔτε Πέ- 
λοπος ἐν τόποις. 

0095. ΄6 ῬοΙορβίηβοι ("61 Τγτγ- 
ἴαῖϊοϑβ εὐρεῖα Πέλοπος νῆσος)  ιοῖδϑὶ 
ΠΔΟΙ οἰηρθιη ὑθΡΖϑὶ 16. Απδο]Ρο- 
ὨΪΒΙη15 40} 15 οἷν, ἀα 1ὰἃ οὐδ δοιὺ- 
ἷὶ5. Φῆγ 6. πδοῖ ΤἼΟ] 5. ΕΔ} α16 Πο- 
ΥἹΟΡ ἄἀα5 Γιπὰ ογοθογίθη. δόρθο- 
ΚΙοΟ5. μα ἄθῃ ρο]  βοιθα ἀορθηδαϊζ 
ΒΘΙΠΘΙ 2461 νῸΡ Αὐρθη. 

090. ἀχείρητον, “ἀχειρούργης- 
τον, νυ ἀαγο] αὐτόποιον (αὖ- 
τόφυτον, νοη ποίᾳ, πόα, ἡ αὐτο- 
μάτως βλαστάνουσα φυτεία) οΥ- 
Ἰδαίου. Υ8]. 1711, ἅμπη]οι τυ ἑχὼν 
χοὺχ ἄχων α. ἀρ]. Ὀϊ6 ἃιι5. ἄθη 
θοβίθη Ομ] πὴ. ΠογΙοΙ ἶρις υ]ρ. 

ἀχείρωτον, ὑμυϊοί, νυν άο 
ἄθν ἀδάδηκοη νοη 102 [. τππρ85- 
50η4 νοΡρΥ οἴη. -- ὨῸΡ Τμροη- 
46. Ζαίοϊθο παιῖθ Αἰπθπθ, ἃ]5 516 
πὶ Ῥοβοιάομ τῷ ἄθη Βοϑὶιζ ἐ65 
Τιαπάθ5 δ, ἃ ἀοὸνΡ ΑΚΡνορο- 
115 ἄθη οὐβδίθη. ΘΙ θαι) νοι 56 
Ἰᾶβ56η, νοὴῇ ψυθΘ ΟΠ θὴ οἷπ νυ 
ἴῃ ἄον ἀκδάθιτθ [Ὧν ἃ ϑθη κι ρα] 
(Ραυ5. 1, 80, 2), ἀθι" ϑδιδιημην ῖθι 
ἄθι" πηΐθν ἄθι" ΟΡ Ρααβ ἢ ἀ65 ΑΓΡ6- 
ΟΡᾶρο5. 516! θη ἄθη, 561" Π61}10 ρ6- 
δομιοίοη ορίαι ἴθ ἀον θοπΘ 465 
Κορ 5505, ΖΕΔ] ἴῃ ἀ6Ρ ΑΚαάθμΐο, 
Ατὶϑί. ΝᾺ». 1001. {6η6} ἄϊτοβίθ 
Βαυπὶ δα ἀν Βιμ"᾽ ᾿αῖτ6 πδῸ}} 5οὶ- 
Π6Ι ΟΡ ΡΘημπηρ 'π ῬΟΙΒΟΙΚΟΙΘΡ 6 
8 πδομδίθη Τὰρθ 50 Π0η τυν]θάθν 
οἴηθη ο]Θηαπβοη ζννοὶδ δΘὈἼΘΡΘη, 
Ποροά. δ, ὅ5ὅ. Β0}}. βᾶρῚ οὐ -- 
πώποτε (ἐτακούω), 61] 65. ἴῃ 
4Ἰ06 Ζοῖῦ 6 5] 1ο. ἴῃ ΑΟΠΚὰ ὉΙΙ- 
νοηρβαϊειηξδαν ΘΘΡΌθΘη πᾶ 6η 5901}- 
ἴθ, Ηϑγοά. ὅ, 82. ἢϊο δομὸριηρθ- 
5ᾶ56. 06} γϑυβο νν οἰϑὶ ΘΙ, απ πἰομς 
δ 416 οδἰηβίρο Βη χνν οί ηρ ΖΥνΘΙΘΙ" 
(ἀοιϊιποιίθη Ζιὶ ΘΥΙ πη Ρη, ἄδθρθη ΒΡεἷ- 
ἄον δορηπηρθη. Θ᾽ πη} 1 6 10 81 πο- 
θη οἰπᾶπάρθι Ῥυθῖβθη νν}}], 

099. 916 [ΘΙ] θ πα ὅρθοΡο. νν ἃ- 
Β΄ 6 η θην θυ π οί, ἃ1τ5 ΠΛ ΟΙ νῸΡ 
ἄδιη ζουμὶ ἄθι" Αἰμθπο (ΑΡΟΙΠ  ἀἃπ|05), 
οὔθ ν ΘΤ πὶ ὃ 5 6 ἢ πἴοὶ, 416 Μογίθη 
Ζὰ νον] Ζδη, νρ]. 102. 

101. Νὰ οΡβὲ, πδοῖν 5ρᾷππθη 61" 
γονθοΡοιιαηρ, ρα ἀϊ6 ἐλαέα 5610 81 
δοηδηηΐ, ἜΝ 101---711. Ὀῖο ἐλαῖαι 
Σὰ γλαυκαΐ, κε διᾶπχοπά, ν 16 
ας μήνη, χλόη, ἠώς, ἀον γλαυ- 
κῶπις:;: λαμπρόφϑαλμος, ΑἸΠθπ6. 
Ἰ 6 1110, ν 6] 6. πᾶοῖι Ἐπ. Τῆο. 818 

. “ον σμμμμοδνο.. (κι 
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Ἀ ᾿ "ὕ ) ζςηλ "ἷὔ ’ 

τὸ μὲν τις οὐϑ αβὸς οὐτε γῆραι 

σημαίνων ἁλιώσει χερὶ σπτέρσας᾽ ὃ γὰρ αἰὲν ὁρῶν χύχλος 
λεύσσει νιν ἹΠορίου Ζιὸς 
χὰ γλαυχῶπις ᾿Α'ϑάνα. 

᾿Αντιστροφὴ β΄. 

ἄλλον δ᾽ αἶνον ἔχω ματροττόλει τᾷδε χράτιστον, 
.- “ - Ν "ὕὔ᾿ 

δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος, εἰπεῖν, χϑονὸς αὔχημα μέγιστον, 

ἵπ Αἰκὰ γλαυκᾶς ἐλαίας πρῶ- 
τον ἔδειξε χλάδον. Ὠατοῖ παι- 
δοτρόφου φύλλον (ἃ. ". φύ- 
τλον) ἐλαίας, ϑρΡτο55 δ. Κὶπἃ- 
πᾶινοπάρθη ΟἸῖνο, νυἱρὰ αὐτό- 
ποῖον ογννοορι, νῖο ἐγχέων φό- 
βημα δαΐων ἄπνοι τὸ μέν τις [, 
16 ἀστοὶ ϑργόβδιηρθ 510}. σνθὴ 
56 108. 5ἰθίβ δῦ βοιθρηάθῃ ἐλαῖαι ννὰ- 
τΘη ἰηϑϑοβαιηπ Κιηάθι (65 ϑ[Δ1η1η- 
νᾶίθυβ πὰ} ἀθν ΒαΡΡ. 
0 2.. τὰ φυῦ δ 9"...--ἕ οὔτε, 6]: 

280. ---- 16 Βάοιον βαρθη 4ἃ5 δ ἃ55 
τις οὔτε νεαρός, νοΐ Ὠϊπάον 
οὐὔϑ᾽ ἁβός, νεῖ. Τπθοον. ὅ, 109. 
6. Βιομίθν σίου, οὔδοόμοη ἀϊ6 ΕῸΓ- 
1η6 1 5 ΘΙ θα. πὰ ἄθη ΒΟΡΙΠΓΝῚ 6- 
πᾶπ ἃ (νρ]. νέοι ἡδὲ γέροντες, 
ὀλίγος καὶ μέγας) ἱπαϊνΙ πα! 5ἰν, 
δυΐ ΧοΡχοβ, ἀδὺ 'ἰπ ἀδθν ΕἾ] 1- 
ΒΟ μά] ον Κνυαΐν (ἡβῶν καὶ ἀχμά- 
ζων) δόβθηῃ Αἰμθὴ ζορ, νυ ᾶμροπά 
ἀον γήραν σημ. δῖ ΑΓοΟΙ ἀπο 5 
δοῦ, ὑν ]οο θοῖπη 1 [4}} ἴῃ Ατ- 
ὮΚᾺ βοιοη μ6]απΡὶ γὰρ, Τπῦο. 1, 
80. όπου Πιᾶΐϊ6 (5. σὰ 690) ἀϊδ 
μοῖρα ΟἸϊνο αἴθ ρθη Κῦὔππθη, 
ΟΡὈΒΟΠΟΠ ΘΙ 516 Ζϑυ βίον! παια (ἀἀ} 16} 
ἁλιώσει χερὶ πέρσας, πι ἃ 6. 
βίο διοῖ ἄσύτον Παπάδη!ο- 
βοὴ γορηϊσιτοῦ ἢ 4}}6η); Ατ- 
ΟΠ ἀδιηοθ, (6. ἴθ οὐδίθη, ζυνοίίθη 
ππὰ νἱογίθη ζαπρο ἀθθ Κυϊθρθ ἴῃ 
ΑΚ οἰπῆθὶ τπᾶ᾿ θοῖη. ζυν οί ίθα 
ἘΠ Ω [11 νίορζὶρ Ταξο Ἰᾶπρ ἀὰ5 [,π4 
νου ϑιθίθ, Τῆς. 2, 51. .8, 26, 
Βοῃοηΐο ἂὰ5 ΕἸΓΟΠΌ νον Αἴμθηθ ἀ6ν 
Μοτίθη. 

104. γερὶ πέρσας Θπίβρηίομι 
ἄρπι ἀχείρητον 090, 50 ἀδ85 Ζιι 
7θιθιι παπ ἄπο} 45 ἀχείρωτον [ιεϊπ- 

Ζυκοιμιῦ: θΡ. Ιοὰ 1435 πρηῃὶ 
ἀΐϊοβοι Θο θάμ ἀκήρατος. --- κύ- 
κλος, χὰ 0. Β. 1270. 

τοῦ. Μ όριωος Ζεύς, ὅποι Κα- 
ταιβάτης, ἀδ᾽ Βϑβομῦιζον ἀθ" μο- 
θέαι, ᾿ιαῖίο οἴπθη ΑἸτὰν ἴῃ ἀθν ἀκα- 
ἀθιῖθ. Ὑγ16 Μόριος τὰ μορίέαι 
Βίθῃϊ, 50. 5160 500}. 5ἰπηγθίοι ἀϊδ 
ὐμπη 5 ρα] θη άοπ ΒΙΊΟΚοβ, γλαυ- 
κῶπις, ἴῃ ΒοΖαὰρ σὰ ον γλαυχὴ 
ἐλαία ΤΟΊ, 815. ὁ ἱπ [6πθὴὶ ἃ10- 
Θρ δοίη Βοίννορίθ ἄρ ἡ τὰς γλαυ- 
κὰς λεύσσουσα. [1661 ἅπη!Π 16 Ἀπ- 
ΒΡ ΘΙ απροι δὰ ἄθη δίηη 461 ΕΠ ρδη- 
ΠΔΠ]Θ 8]. σὰ 44. 

Απεῖδυν. 2. Νάοι ἄθν Β0Β146- 
γαηρ ἀον' νεροίαιοη θδροϊδίονα Ε"- 
μοθαπϑ ἀθ5. μδομδίθη δ οῖζθα Αἰι- 
Καθ, ἄθυ ΒοββοΖιοῖῦ πᾷ Βοῖϊον- 
τοῦ ἀπ ἄον ΟΠ αν , 50 ννὶ6 
ἀθ5 ἀοθοῦδ μοι άοῦ, 465 Ῥοβϑίάοηῃ. 
ΠΊ656" Κυοηϊάθ νυρὰ 5 βϑρθϑηδ- 
ΤΘΙΟ 5 ον δομαίζροις ΑἸ Θη5. ποῦ θη 
Αἴμθηθ βοίοιουι, νυν Ῥαιῖ5. 1, 94,8 
Δα} ἀθ' ΑΚΙΌΡΟΙΙΒ. οἵη ΒΒ] 588}, 
νῸ τὸ φυτὸν τῆς ἐλαίας ᾿Αϑηνᾶ 
χαὶ χῦμα ἀναφαίνων Ποσειδῶν 
ΠΘ6) θη. οἰπᾶπάον ἀδΡροϑίθ! !  ἡνάγθη. 
Αποὶ χοῖρίθ τππᾶη ἀου ἰῃὶ ΤΘΙηρ6] 
465 ΕΡΘΟμΘα5. 50) ὸ}} ἀϊθ νοπὶ 
Ῥοβοιάοη 415 ὅγ1η}0} 46 Κυμ!ρθη 
ΘΘΟΠΘ ΒΟ ΑΙ ρΟβομα θη ϑάλασσα 
το ἀϊ6 ὈΓΒΡΕ ΪΠΡΊΙΟΠ 6 ἐλαέη, ἨδΡοά. 
8, 5ὅ. 

τ01. ματρόπολις βοῖι Ζὰ- 
ἠδομδὺ ἃ (ἴθ Αὐἰοομποπὶθ 6 
ΑΤΠΘΠμΘ, ἅῦον ποῖ δυΐ 416 ἢοϊ- 
πη ἀον (πογθαΐθη ἀπά 465 Ὠιο - 
1605, ν8]. 691. 

109. τοῦ μεγ. δαίμονος, 
ψογρογοιοπά, 6 678. ὲ 



104 ΣΟΦΟΚΛΕΟῪΣ 

111 εὐιτύτπτον, εὔττωλον, εὐθάλασσον. 
3 “- ,ὔ ᾿ ’ τὶ 

ὠ παῖ Κρόνου, σὺ γὰρ νιν εἰς 
{τὶ 32 

τόδ᾽ εἴσας αὔχημ᾽, ἄναξ Ποσειδάν, 
ἵπποισιν τὸν ἀχεστῆρα χαλινὸν 

τι πρώταισι ταῖςδε χτίσας ἀγυιαῖς. 
ς 2 ), ΒΡ 3 ςο Α , “ 
ἃ δ᾽ εὐήρετμος δχτίαγλ᾽ ἁλία χερσὶ παραπτομένα πλαάτα 

ὙΠ δῶρον -- εὔιππον, εὖ- 
πωλον, εὐθάλασσον (80 
ϑΘρπηθη 6 Ὑογδιιβαθαίιηρ ΟΓδ᾽ 81Ὶ 
ἔπαο ροπδπηΐ, νυν] 701), ἀϊὸ ὦ ἃ}}8 
ΒΟΒ ΠΟΙ ἤο556, 56 πη οΡ ΒΕ α]- 
16 η, ἀΘΡ ΗΠ δου υβοπαῖς ἀθ6 5 Μ6ο- 
Ὁ 65. Π16 ΝΟΥ] ἀπηρ᾽ ἀον Αἀ]θοῖ. νν»ῖθ 
Αἰ. 9856 ἀριστόχειρ ἀγών α. ἃ. Ε ὕ- 
ὑπτπος δο6ῖ δῖ 416 Καηρὶ, ἀ4ἃ5 Ηο55 
Ζὰ ρσονγμπθη πἀηά Ζι Ιδηκοη, εὖ- 
πωλος δα ἀ16 Ζιπομ δά] Π ἃ556, 
16. 5οηδὶ διδάϊθ ἀδπδοῖ εὔπωλοι, 
χλυτόπωλοι Ποῖ556η. Βοῖάδθς 60 
ψουθυπάθῃ, δυο 51Π}185 γ0ἢ ἈΠ οά05 
ἄθπ ΑΥῸ5 εὔιππος, εὔπωλος, ἐγχέ- 
σπαλος ΠΘπηΐ: ΤΉΘΟΟΡ. 2, 48 πᾶσαι 
καὶ πῶλοι καὶ ϑοαὶ ἵπποι. Ὑξὶ. 
098 1.191 ,κἀφώνως, ἀλόγως, οἵϊ 
εὔτεκνος, εὔσιχις ἃ. ἃ. -- θη ΑΙ- 
6η, ΠδΙΠΘΉΠΙΟΙ ἄθη ἃη ὙΥ οἰ ἀοἸαπά 
ἈΡΠΊΘΩ ΑΙΒΘΏΘΙῺ δα! θη ἀϊο ἐπίπιοι απ 
ἱπποτροφίαι [ἂν ἄγαλμα τῆς ὑπερ- 
πλούτου χλιδῆς ΑΘ656}.. ΡΡοη. 4θῦ, 
Ὁ 655}81}} 416 ΔΡΊ5᾽Ο ΚΤ ]5Ό ἤθη ἱππῆς, 
416 ΘΟ. 500 ἀασο ἢ} ἴἢγο Ναιηθη 
8ἃη ἄὰ5. νΟΡΤΓΘΟΙ᾿ ἴῃΓῸ5 δίδηδος 6Γ- 
Ἰηπογίθη, ννῖο Εὔσιπος, Πὕπωλος, 
ν8]. 008, ᾿δβοηάθῦθ δὰ βοῃῦηθ 
Ὦο556. ΠΙΘ θη. ϑόρηοκ]θα, ἄδην βϑίῃ 
(δρυγίδουι οἷπθ ψΌΟΥΠ ΡῈ [ἂν 485 
οα]6 ΤΏΙ οἰηρορῆδηζι. Ζι ΠΡ 6 ἢ 
5οΠϑἰηΐ, πἰμπτηῦ ρΡΌΓη ΒΙΠΔΘΡ πᾶ γ6ν- 
Θ]ΘΙομΘ. νοὴ ἴπὴ Π6. -- Μ|ὶ ἀοΥ 
ἨΟΒΒΘΖΊ ΟΝ ὙΥ]Ρα πη θ 1" 416 6] 610}ι- 
[4115 νοὶ Ροβϑίἄοη νϑυ]]}θ]ιθ πο ΘΟ ΠΕΣ 
ἴδῃν! νορθυηάθη. 16 νι" ἴῃ ΤΠ 65- 
ΒΆ 16, Βόομθη, ΚοιίμθΝ ππᾶ βοπδῖ 
Βθοι4θ5 νϑγϊηῦ ἤἥπήθη, 80. [δίθγιθ 
Βοιοπ ἀ6Ρ ἅ116 Δἰτίβοις Ἠγιμποάθ 
ῬάΙΙρΙο5 Ῥᾶυβ. 7, 21, 9 ἀθη Ρο- 
βοίάθη 415 ἵὕτπων τε ϑοτῆρα νεῶν 
τ᾽ ἰϑυχρηδέμνων. 

112. ὉῖΊ6 Αηρθάθ χϑιοϊιποὶ ἄθη 
Οορον ἀ65. μου] Π]ο]βίθη αὔχημα ΔΑἰ- 
ΕΚᾺΝ5. νΟΙ Δ]16η ἅμ, ΒΒ]. Ζι 69. 
Ῥυγοῖ γάρ νὶρὰ τοῦ μεγ. δα ί- 
μονος Ῥοργίπάοι: ὁ ΚΡοποϑ᾽ 
ΟΝ, Ρθ15ὲ ἄὰ 65 4οοΪν, οἷπ 
δον ΙΓ ΡῸΓΙ οὐ θΥ.. ὅυι. 

114. ἀκεστήρ, ψαῦ!} ο]- 
Ἰ6πά, βαη Προπά, 16 ΔΔῸΒ ΡΙπά. 
0]. 18 20 Κόρινϑος ἱππείοις ἐν 
ἔντεσσιν μέτρα ἔϑηχεν; 08 ΑἰΠδπ8 
Ζὰμι ΒΘΙ]ΘΡΟΡ ΟΝ. βαρ φίλτρον 
τόδ᾽ ἵππειον δέχευ (4θη Ζἅρ6}) χαὲ 
Δαμαίῳ νιν ϑύων ταῦρον ἀργᾶν- 
τα πατρὶ δεῖξον. ΝΔΟΘΙΒΟΡ 85 μάη- 
ἀἴρὺ ΒΟ ΡΟΡΙΙοΝ. ἀὰ5. Ηο85 φάρ- 
μακον πραὺ τείνων ἀμφὶ γένυι. 
(ἀονν ὕπη] 1 πυρὰ ἄθι Ροβθι ἄθη ΠῸ] 
ἀϊὸ δομόδρίαπμρ, ἀθὸ5 ἤοβδθβ. θοῖρο- 
Ιορὶ, ἀϊ Βᾶπαϊριηρ ἀ6 Αὐπθιο (δα- 
μάσισιπος, χαλινῖειρ), οὔδι' Ῥοβοὶ- 
ἀοηβ δοῖιπο ΕΡΙΟ ΠΟ πο 5, ἀ6 πᾶ οἢ 
γΙρρ. ργήηιμεδ ΟΜ)» 5. δὲ φιραξέι07" 
αὐ ἐμ η|9.6}6 θημο5. ὙΥῖῸ ἀϊθ 
ΚοΙοηϊαΐθη, 80 δἰβῃμοίθῃ 510} αἀϊθ 
ΒΘν ΟΠ π6Ι 8116} εὔιπποι χῶραι ἅδη 
Ἀυππῆ ἀ6᾽ ογϑίθη Βᾷπαϊριαηρ ἀδν 
Ἀο556 Δῃ. 

110 Η΄ ὙονζΖιιρδννθῖδθ τ] Ρ 508} 6 
ΑὐϑΠμραπρ 465. ἀγαϑὸν δῶρον ϑα- 
λάσσης. ἴῃ πὔομ!θ ΠΟ Ἀράθ "5510 
θη κτίσας 415 ἄδην ἐς τόδ᾽ εἰ- 
σας αὔχημα ϑδοιποίπϑαπι πίοι ρο- 
οΥἤποίο5 αἰ ά ̓δἷπ ῬΑΡ οΙρίαμι Θηϊ- 
ΒΡΓΘΟΙΘι, ἀ65 [η}}8}15 καὶ τὴν ναυ- 
τικὴν τέχνην δείξας. ΚυδΙ ρον 
ὑὐἷτν ϑίαιυ ἀθϑϑθη. οἷῃ δ] 5. ἄπαϊσ ον 
δα! οἷηῃ ὑπὰ (6 Ζιβ5διμη θη} 8 ΠΡ: 
50. ψῖὰ ἁἅλέα ϑρώσκει ΠΝ 
4855. ἅπο} ἀἴ656. ΟΜ] αὺ νοι Ρο- 
561 Ἃ6ὁ0η Κοιμμηΐ. 

τι0. γεῦυ. ἃ δ᾽ εὐήρετμος 
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ϑρώστχει, τῶν ἑχατομπόδων 
Νηρήδων ἀχόλουϑος. 

105 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Ὦ γειλεῖστ᾽ ἐπαίνοις εὐλογούμενον πέδον, 
γῦν σοι τὰ λαμπρὰ ταῦτα δεῖ φαίνειν ἔπη. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
, Ψ Ὕ -- , 

τι ὃ ἔστιν, ὦ παῖ, καινὸν; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
3 μ᾽ 

ασσον ἔρχεται 

Κρέων δδ᾽ ἡμῖν οὐχ ἄνευ ττομττῶν, πάτερ. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ:. 

ὦ φίλτατοι γέροντες, ἐξ ὑμῶν ἐμοὶ 
φαίνοιτ᾽ ἂν ἤδη τέρμα τῆς σωτηρίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ϑάρσει, παρέσται. χαὶ γὰρ εἰ γέρων ἐγώ, 
τὸ τῆςδε χώρας οὐ γεγήραχε σϑένος. 

(Απρῖρ) πλάτα χερσὶ παρα- 
πτομένα (ἄδη Ηδπά θη 510}! 
δηϊάροη ἁ, νοη παράπτομαι, 
ΤΠΟΙ] ἀθ5 Ρνάἀϊοαιβ ϑρώσκει) ἁλία 
(Β 1 ἢ ἀ 0} 5 Μροον, Ἰοολ]θ5 Ρυἃ- 
ἀϊοα) ἀκόλουθος (Αρροϑίϊαμι). 
8]. ὅρον ἅμπη!οια 116 δα]θεῖῖνι- 
50ΠῸΡ ΒΘδιμμμμπη ρθη ζὰ ΑΙ. 1404. 
οι χερσὶ παρ. Θπίβρνῖο}! ἑκα- 
τομπόδων, ἀ(ἀοὁ᾽ Απδίρθηριηρ, 
τη η 50] ον ΚρυαΓ 616 παι] 10}}16 
Βεοννθραπρ ἀθν ΜΘου] απρ ΠΡ πιθη, ν θη 
ἄδηθη ποῖ ϑρώσκειν ἃ} ἀἃ5 ΒΟ 
ἀρογιγάθθη ᾿ϑι. ΔΘΙΙΆ]1ΟΙΝ Βυν. ΕἸ]. 
480 χλυταὶ νῆες, αἵ ποτ᾽ ἔμβατε 
Τροίαν τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς, 
πέμπουσαι χοροὺς μετὰ Νηρήϑων. 

᾿ Προπ. 1467 ὦ ταχεῖα κώπα, χο- 
ραγὲ τῶν χκαλλιχόρων δελφίνων. 
Τρ}. Ται. 412 ὅπου (ἴϊῃ Μ6ΘΡ6) 
πεντήκοντα κορᾶν Νηρήδων Νοὺνϊ 
μέλπουσιν (Ἰμαμη1). ὅ 

118. ἑκατομπόδων κπἷοιι, 
τ 61} σονν ὅμη 10} ΓαηΓΖὶο (Η 65. ΤΊ θορ. 
240 [{.}) οἄον' (ποῖ Ονϊά., ῬΡΟρθΡ. 
πᾳ. ΑΔ.) πυπάου! Νογοιάθη βϑζᾷμ] 
γογάθη, βοηάθση. πὶ ΑΪ6 ΡΓΌ556 

Μϑηρο ὑβρορηαῦρὶ σὰ ΡθΖθίομπθῃ, 
νοΐ. ον ἀ61 πηηι6) 115 ὁθηέθηα- 
γ»ἵμδ ϑοθΡπο ς ΜΡ, χνῖ6 ἴῃ ἔχα- 
τόμβη, Βυϊαγου5 ἑχατόγχειρ ἃ. ἃ., 
ν8]. νιν. θοῦ. ὃ, 18. ΤΊΡΙΙ. 1, 
1, 49. δορ!ιοκ]ο5. ποπηΐ ΕἸ. ὅ97 
ἀϊ6ὸ ΑἸρ] 16. πολύκοινος σγοΒ6 ἢ 
465. οι ΓΒ. ΕΠΡῸ ΟΠ ΘΒΊΘΡΗ. 
6". χννοῖϊ Τ}611 465. Οοπηροβίϊαμι 
ἀδαΐοι ἁυῇ ἀϊὸ. τ᾿πὶ Ἀοἰροπίδηζ [515 
ΒΟΒΟΠνν αηρθηθη Εἶδδθ, χμἷδ ἄδηθη 
416 Ἀπάορον ἀν ΘΒ ΠΠὋ6. ρ] ΘΙ ΟΠ 58πι 
Ταοῦ σι πᾶ] 6 ὴ. βποίθη, νρ]. 0. Β. 
419 δεινόπους 4ρά. 888 νόμοι 
ὑψίποσες. “ΕἸ. 488 Εγίηγ5 πολύ- 
πους χαὶ πολύχειρ. Εϊπδη ΡΡΌΒ556Π 
Ομ να πὶ ΒΟ πον ΜΟΙ θη, ννοὶ- 
ΘΠ θη ΧΘΠΟΡΠΟη. νοη ΚοΙΙημΝ χὰ οἷ- 
ΠΟΙ Βοβυίοιο ἀν. Ἀρῃγροάϊίθ νϑν- 
ΒΔΠΠ6]} Πᾶϊ, ποπηξ ΡΙΠπ ἃν 800]. 
1, 12, βᾷπΖ ἄμιμ]τοι χουρᾶν ἀγέλαν 
ἑχκατόγγυιτον. 

121. φαίνειν, ἴῃ 5 6" 6ὴ 
ἰρθῦθπ ἰᾶ556π, θοννηΡμοίίθη. 

- 125. φαίνοιτ᾽ ἄν, ν“οἴονῃ 1Π}" 
ΘΌΓΘ5 ΑΟΠ Ρᾶρ 65 θ98 οἰ ηροάθηκ 5614. 

120. καὶ γὰρ εἰ 5ῖαι: καὶ 

20 



100 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
ΣΌΝ Ν - 7 ΝῚ - ΕῚ ’ὔ 

αἀνδρες χϑονὸς τῆςδ᾽ εὐγενεῖς οἰχήτορες, 

ὁρῶ τιν᾽ ὑμᾶς ὀμμάτων εἰληφότας 
130 φόβον νεώρη τῆς ἐμῆς ἐπειςόδου, 

εὶ γ ΣΣ ἐν , ὙΦ τ ἢ 
ον μὴν Ολὐγξιῦζξ, μὴηύφ αἀζρὴν ὅπος χΧαχον. 
τὸ Ν 2 

ἡ κω γα. (εχ ὡς δρᾶν τι βουληϑείς, ἐσιεὶ 

γέρων μέν εἰμι, πρὸς πόλιν δ᾽ ἐπίσταμαι 
σϑένουσαν ἥχων, εἴ τιν᾽ “Ἑλλάδος, μέγα. 

185 ἀλλ᾽ ἄνδρα τόνδε τηλιχόςδ᾽ ἀπεστάλην 
σπιείσων ἕπεσϑαι πρὸς τὸ Καδμείων πέδον, 

9 2 ἘΜῸΝ ὔ 2 2 2 -- [4 

οὐχ ἐξ ἑνὸς στείλαντος, ἀλλὴ ἀνδρῶν ὑττο 

πάντων χελευσϑείς, οὔνεχ᾽ ἧχέ μοι γένει 
τὰ τοῦδε πιενϑεῖν πήματ᾽ εἰς πτλεῖστον πόλεως. 

τ40 ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽ Οἰδίπους, χλύων ἐμοῦ 
« ωὩ Ν 27 -» , Ν 

ἱχοῦ πρὸς οἴχους. πᾶς σε Καδμείων λεὼς 
- ᾽ γ Ν ΄- ,ὔ 2 2 ’ 

χαλεῖ δικαίως" ἐχ δὲ τῶν μαλιστ΄ ἔγω, 
ὅσῳπερ, εἰ μὴ πλεῖστον ἀνθρώπων ἕφυν 

ἃρ εἰ καὶ γέρων εἰμί, νξ]. σὰ 
414. ΑθΙμμ] οι ΡΊΗ]. 1252 α. αν. 
Απάν. 200 καὶ γὰρ εἰ πέριξ σὺ 
ἔχοι Ἢ ηκτὸς μόλιβδος, ἐξαναστήσω 
σ᾽ ἐγώ. - 16 [μοβϑᾶγρὶ γέρων κυ- 
ΘΟὦ ἰδὲ οἷπθ 6Ἰοβδθ: πὴ [ζ80}. 
ἰδ πᾶοῖ Οομοὶ χυρῶ νοὴ Φν ΕἾ[6 
Ἠδηὰ ἀνθ ΡΒ ΟῚ) 6, 

129. 6. φόβον τινα ὁμ- 
μάτων ἐπειςόδου, οἴπθη Ρ6- 
ννίβθθη ἴηι ΒΙΙΟΚ 510} ΠΑΝ πϑνάδη 
ΟΠ ΘΟΚοὴ ἄθον πηθίη Ααἤρθίθα, 
γ8]. ζὰ Αἱ. 139. -- νεώρη, νέ- 
ορτον, ἰδὲ τἷν [ν01. Δ ἃΪ5 Ῥνοδαν- ᾽ 
ΟΧγίΟΠΟη Ζὰ Βοίοπθη, Ὑν1Ὸ αὐτώ- 
θης: ρον Ὴ σον ὕμπ]1οὴ νεωρῆ. 

101. ὅν 861 Δα ἀὰ8. ἴῃ ἐμῆς 
Ἰϊοροηάθ ἐμοῦ συχῖοκ, ννῖο ΤΊΔΟΙΙ. 
2600 πόλιν τὴν Εἰρυτείαν.- τόν- 
δε χΟΘΝ το τύν Ἀδ ΗΝ: Εὔρυτον, 
ὙΒ]. Αην. 1191. Ζιυ ἀφῆτε δύ 
βίαι! ὅν σὰ ἀδηκθη εἰς ἐμέ. 

182. δρᾶν τι ἵπι ἀδροηδβαίζο 
ΗΕ πείϑειν 180. 156. ΝΕ]. σὰ ΡΙΗ]. 
084. 

1340 εὖ δὰ «Εϑδ ανδιδίςοο Αἱ: 
481. 

195. Μῖϊ τηλικός δὲδοῦι Κυθοπ 
ΠΟΘΙ αἰ ΠΟΡΥΟ, ἀδ85 ὸη ἱἰδπῃ, 
ἄθιη γέρων, ἴῃ ἄθθδθη Ἠᾶπάθ 46} 
δίααὺὶ ἄθη Αὐἰγαὰρ ν Ρ ΓΔ ΘΉ5ν0}} 
Β6]6ρΡ., πἰοπῖβ ΑΥΡῸ5. Ζὰ θοΓνο θα 
56]. ΄᾽Ά6 ἨΗάβομνν. τηλικόν δ ε. 

18. ἡκέ μοι γένει, 65 Καιῃ 
πρΡ ἀπγοῃ ἀϊθ νον η  βομα Ὁ Ζα, 
0. Ἐ. 1490. 

139. εἰς πλεῖστον, 0. Ἐ. 
918. 

148. ὅσῳπερ -- ἀλγῶ, ἠδπη]. 
σιλεῖστον, ννοίοιος ἀπὸ χοινοῦ τὰ 
ἀθηκθη ἰδὲ, ννῖὸ ῬΡδοΙι. 912 τῶνδε 
πλεῖστον ᾧχτισα, ὅσῳπερ καὶ 
φρονεῖν οἶδεν μόνη. ΑΘ] οι γὸ- 
τ 566. ὨΙο οι, 6 Νὰ]. ΒΊ δου. 1, 
141 Θμαηξηιφιι 6. ργορίηημαξ, 
ἑαηιν 1πα8ὴ 15. αι τηαρῖς δέμρθέ. --- 
θοαὶ Ορθά. ρορθηῦθον ψ]θάθρ οὶ 
Κυθοη νϑυϑίθ!]} ἀὰ5. βοθοη 799 ἄθι 
ΟΠ (ἀἀδβαρίθ. Μ|ιν ἄθιὰβ. ὕμοι- 
ΒΟμννἀπριοοη πλεῖστον κάκι- 
στος νγ8]. ΡΙΗ]. 091 πλεῖστον ἐχϑέ- 
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χάχιστος, ἀλγῶ τοῖσι σοῖς καχοῖς, γέρον, 
- 7 

ὁρῶν σε τὸν δύστηνον, ὄντα μὲν ξένον, 
3. δὺς 7 2 ’ 2 Ν Ψ Ὡ 

ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην, κἀπὶ προςπόλου μιᾶς 
βιοστερῆ χωροῦντα" τὴν ἐγὼ τάλας 
οὐχ ἂν ποτ᾽ ἐς τοσοῦτον αἰχίας ττεσεῖν 
Εις 7 [φ2 » [ψ ᾽ὔ 

ἔδοξ᾽, ὅσον πέπτωχεν ἥδε δύςμορος, 

ἀεί σε χηδεύουσα χαὶ τὸ σὸν χάρα 
πτωχῷ διαίτῃ, τηλικοῦτος, οὐ γάμων 
ἔμττειρος, ἀλλὰ τοὐπιόντος ἁρπάσαι. 
3 Έ.} 19. .ὕὔ ΕῚ ’ 2 ᾿ 

ἂρ ἀϑλιον τουνξιδος, ὦ ταλας ἐγώ, 
3 Χ Ὁ 

ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ χἀμὲ χαὶ τὸ πᾶν γένος" 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἔστι τἀμφανῆ κρύπτειν, σύ νυν 

Ἁ - ’ ΒῚ ,ὔ Ν ΒῚ Ἁ 

σπιρὸς ϑεῶν πατρῴων, Οιδίπους, πιεισϑεὶς ἐμοὶ 

στη ἔχιδνα (Κνΐρον αν. 49,10. Α. 
8) ἀπά τὴῖ ἀο6᾽ ραπΖθη ΕΌΡΙΠ6] ἈΠ]. 
558. 

40. ξένον, νΜ6 11 Ποἰπη 105 ; 
ἀεὶ δ᾽ ἀλήτην, νεῖ] δοι ἴῃ 
4ογ ΕΥΘἀθ. οἸιπθ [δδίθα γομ- 
5112. 

140. ἐπὶ προςπόλου, νν 16 ἐπὶ 
προστάτου οἰχεῖν, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ χω- 
θεῖν, νυν Ορά. βοηϑί αἷβ Κὸὺ- 
πὶρ ἴπ βία οΠ6Ρ {Πρ  θιιπρ᾽ Δα Πραΐ, 

149. δύςμορος οὔποθ ΑΡΕΚΕΙ], 
611] 65 νγῖο 141. [δ8ὅ τάλας ππὰ 
οἵι δείλαιος Ὁ) οἰ οἸιϑᾶιη. 415 Αι 
ΒΟΒΡΡΟΟΙΙΘη. νυ ]Ρρά, 

Ἰῦ0. καὶ τὸ σὸν κάρα νἱνά 
γπὶϊ ΒοΖιιρ 8} Οθάϊρυβ᾽ ΒΙΠΪπα θῖν 
μἰπΖιιβθβοιχί, ν8].. 288 χάρα τὸ δὺυς- 
πρόςοπτον. ϑοηδι, νβ]. ΑΙ. 1141. 
ἤομι. Π. 9, 019 σὲ ἀναίνεται ἡδὲ 
σὰ δῶρα. 

101. ον μη] οἷν πτωχ ῇ . ννο[ν 
Τυγ. Α πτωχ ᾧ, ὁομμ. δ6ῃ., ννὶθ 
δΊοΙοι τηλικοῦτος, ψῈ]. ἘΪ. 614. 

152. τοὐπιόντος (οὖσα, ὥστε) 
ἁρπάσαι, ἀθ5 οὐβϑίθη "6506, 
5160 ἴον συ ΒΟ] ρθη, θάθρπι 
θ6!Ἰοθῖροπ Βάμσθο ρυθίβθθροθθῃ. 
Κιθοὴβ θῦβοβ (ον ίβϑοη νϑργᾶϊς 
510}. ρογδάρ ἴθ ἀΐθϑθη. ϑβοϊιοίη αν 
τὰ 116 1418, Θ᾽ ΒΡ Οοἰθπθη ὙΥ̓ορίθα, ἀἃ 

6, ὃ ἐπιών, 28 Θ᾽ δῖοι ποι ον Απ- 
{60 Π6 ἁρπάζει. )ὸ" ἀθπίι. τοῦ 
ἐπὶ όντος (τοῦ τυχόντος) νος 0. 
Ἡ. 911 ἐστὶ τοῦ λέγοντος. 
τ. ἄρα υἱοὶ Γραρθηά, βοπάθρῃ 

»})ογθοϊο; “ν]. πα 0: Ἡ. 501. 
194. ον» φα ΘΠ θά. 
100. ΠΡ δοινγορραπκὺ ἀθ5. ἀθ- 

ἀλη κθη5 ἰορὺ ἱπι σύ »ῳβέρς, πρύ- 
ψον τὸ ὄνειδος τὸ κοινὸν γένους. 
Ἰηάθιυ γεν Κυθοη {Πππ|1, 415. 0}) 65 
11πὲ ΒΟ ο νογάρ, Οδόᾷ, 
{ΡΟΠΘ᾽ 5. ΠΡ 6 56. Ζὰ 50 Β]]ΠᾺΘΡὴ 
(νν 655}}4}}}. δ ποῖ 109. δυβνι, ὦ 
τάλας ἐγώ), 5010 Κὲ ον ἀν Εριμδ}- 
παηρ, Ορά. τῦρο ἄθοὶ ἰπη ΕὉ]5 6 
Ἰοϊδίθπα ἀϊθ856 Βοιηδοῖ. θΟγβΘη (561- 
Π6 ΔΓ ν 0116 ἀθβία! ἄθη ΒΙΙΟΚοα 
ον ΕΡοι ἄρῃ ΘΖ] ΘΙ ΙΘη), οἴπο Εηϊ- 
βου] ρα Πρ, 56 πο} ΟΙΘπ ΡΖ  ρ κοῖς 
νορᾶυβ: οὐ γὰρ ἔστι τἀμφα- 
νῆ κρύπτειν, ἃ. π.-. ΜΟΙ] Δη 
Οοἀ4., -α ἀθππ ἀπ ἀαΡίδι πῖοις χῇν- 
πθη, ϑγοπη Ἰ6 οἴδη Π ΘΓ 1.8 ΘΡΓΘΟΙΙΘ, 
ἀκα 18 ἀφίῃ οἰϊοηκαηάϊὶροΙ 
Διβιαπα 5ῖο ποὺ ΟΡ 6 η 
18 55ἰ, -- Ρρ ἀπ ἄθπη ἀθῖ πο 
5. ΟἹ ἃ Οἢ, νν 85 ἃ ἴῃ ἀοίπον ΜΔ ῦς 
βίθιι, Εβ ΠΙορὶ οἷπο ϑρὶ πα! κοῖς 
ἴῃ ἄθιι νογβομιθάθηθη ϑ΄'πηθ. ὑθ0ὴ 
κρύπτειν. 

ππὰ Αη- 

145 

150 



108 ᾿ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥῪΣ 

2, - 

χρύψον, ϑελήσας ἄστυ χαὶ δόμους μολεῖν 
τοὺς σοὺς πατρῴους, τήνδε τὴν πόλιν φίλως 

2 ,ὔ 2 , ,’ ς 2 ", ’ 

εἰπών" ἐπαξια γάρ" ἡ δ᾽ οἴκοι πλέον 
) ΕῚ τοῦ δίκῃ σέβοιτ᾽ ἂν, οὖσα σὴ πάλαι τροφός. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
51 ’ -᾿ 2 Ν Ν ὌΝ ,ὔ 

ὦ πάντα τολμῶν, χαττὸ στταντὸς ἂν φέρων 

λόγου διχαίου μηχάνημα ποιχίλον, 
τί ταῦτα πειρᾷ, χἀμὲ δεύτερον ϑέλεις 

»" το ἑλεῖν, ἐν οἷς μάλιστ᾽ ἂν ἀλγοίην ἁλούς; 
τοῦ πρόσϑεν τε γάρ με τοῖσιν οἰχείοις κακοῖς 

- 5 ΟΝ Τ ΟΥΣ , 2 " Ψ, 
γοσοῦνϑ', οὐ ἣν μοι τὲϑριμις ξχττεσεῖν χϑόγος, 

7 

οὐχ ἤϑελες ϑέλοντι προςϑέσϑαι χάριν, 
2 3 ἘΞ νΘΖ Ν 3 ’ 

αλλ ἡνίκ ἤδη μεστὸς ἣν ϑυμούμενος 
Ν 2 ’ ΕΥ̓ -ω ’ 

χαὶ τοὺν δόμοισιν ἣν διαιτᾶσϑαι γλυχύ, 
Ἱτ0ὸτότ᾽ ἐξεώϑεις, χἀξέβαλλες" οὐδέ σοι 

τὸ συγγενὲς τοῦτ᾽ οὐδαμῶς τότ᾽ ἦν φίλον" 
γῦν τ᾽ αὖϑις ἡνίχ᾽ εἰσορᾷς πόλιν τέ μοι 
ξυνοῦσαν εὔνουν τήνδε, χαὶ γένος τὸ τᾶν, 
σιδιρᾷ μετασπᾶν, σχληρὰ μαλϑαχῶς λέγων. 

151. γα Κρϑοηι ἀπ 0}} πᾶ 5510. τός, νἱῖθ 801 ἐξ ἅπαντος, Υ9]. 
ογϑ ΠΡ ηρ 6 η τι. ὙΥ Θά ππρθη 56 πα 1000. ὰ. Αηϊ. 912 ἐξ ἅπαντος κερ- 
πον ΠΟΙ ΚΟ , 50. γουγᾶ} 46 Ααρα- Φδαίνειν.--- φέρων ἂν - πο υχ,, 
ἴχηρ ἀὁΥ ϑεοὶ πατρῷοι ππᾶ 46 ΨΟΜ] πὶ δίδπἀθ, οἴπϑη ἸΪ- 
ἨϊηζυΓάριιη νοη «δόμους τοὺς 5ἰϊ5 ον οθίθδη δ ΟΝ δἷπ 86- 
σοὺς πατρ. τὰ ἄστυ 86ῖπ ΕᾺ]50}- τϑομνίθη ἀταπάθβ, βΌΓΘΟ ΘΙ" 
μοῦ, ἀὰ 6 πὶ Οοά. 65 βᾷηζ ἃη- ὅ80Πῃθ, Ζὰ “8. δ» ἴπ ἢ 6 π: 
ἄδις. || ϑ΄᾽Πηη6 "ᾶῖ, νΕ]. 184. 109. κἀμέ, βΒοΙδάθ πῇ] }!, 

1ῦὅ8. φίλως εἰπών νθύβο}161-ὀ δι 16 ἀοῖπο, ΡΙᾶπθ ἀπγο]βοιδο. 
ΘΡΙΘΡ Αὐϑάραοκ ἐν χαίρειν κελεύων. 1θρ4. ἐν οἷς -- ἁλούς, ἄσύτοῖ 
ΚΡθοη νν ἄ!} χὰ ἄθιι φυνοϊἀουιμρὸπ ὙΘ]Ο 6 ΜΙΓΕ6] ροίδηδοπ. 
ἑπαξία γάρ ΒΟ ἄδη ἀϊνθοίθη ΕΠ] τποίηξ 416 ν υρο}] 0} 6 ΤᾺμδ]]- 
ἀδβοηβαιζ ἡ Θ᾽ οἴχοι ἐπαξιωτέρα, πᾶθη!θ ἂπ ἴῃπι ἃ15. ἡδοϊιδίθπι Ὗ6:- 
Β0ΠἄθΡη δἰηθ ππνθΡ ἀπρ] 6 οη- ννπάϊθη, νβὶ]. 798. 171. 
ἄἀυπρ. -- σέβοιτ᾽ ἄν, ρᾶρβῖ-- 1768. Ποπὶ πρόσϑεν τε οηϊ- 
γ 80}. ΒΡΡΙΟΝῦ 112 νῦν τε. 5]. 439 [Π᾿ 

1601 Π΄ Οϑάϊρυβ. ἀδοκὶ θυβίθπϑ 416 1006. Βεοῖ με -- νοσοῦντα 
ἨδΌΟΠ]οὶ Κυθοὴβ ἃυῇ ππᾶ χεῖρ βοινοθῦ 110 ἐξεώϑεις κἀξέβαλλες 
ἔπη ἀἄδππ ἀἃ5 ὙΘΡΡΟΡΠΟΙ6. - 56 1Π0}} ΨΟΓ, ν8]. σὰ 282 ἴ᾿ 
Βοιηὕμιαηροπ. 108. μεστός, γ 51 118..491 4 

101. πάντα τολμῶν, πάν- {0 τ οὐ ον 198. 
τολμος, Μἶὸ ΕΝ. 195 ὦ πᾶν σὺ 114. σκληρὰ λλαν λέ- 
τολμήσασα γύναι. --- ἀπὸ παν- γων, πᾶ. 182. 
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, , Ω ’ "» μὰ 

χαίτοι τίς αὑτὴ τέρψις ἄχοντας φιλεῖν; 
ὥςτεερ τις εἶ σοι λυταροῦντι μὲν τυχεῖν 
μηδὲν διδοίη, μηδ᾽ ἐπταρχέσαι ϑέλοι, 
σελήρη δ᾽ ἔχοντι ϑυμὸν ὧν χρήζοις, τότε 

δωροῖϑ᾽, ὅτ᾽ οὐδὲν ἡ χάρις χάριν φέροι, 
ΕΟ Ὺ κἴὸ}} ; - » 52.. ς - ’ 

ἄρ᾽ ἂν ματαίου τῆςδ᾽ ἂν ἡδονῆς τύχοις. 
τοιαῦτα μέντοι χαὶ σὺ προςφέρεις ἐμοί, 

λόγῳ μὲν ἐσϑλά, τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν χαχά. 
’ εὖ - 7 ΓΙ , 

φράσω δὲ καὶ τοῖςδ᾽, ὡς σε δηλώσω καχὸν. 
[4 ἘΞ. ) 3 Ὁ’ .2 τ , 2) 
ἥχεις ἔμ΄ ἄξων, οὐχ ἵν εἰς δόμους ἀγῇῃς, 
2 2 ς ’ " ΨΕΝ , ᾽ 

αλλ᾽ ὡς πάραυλον οἰχίσης, πόλις δὲ σοι 

καχῶν ἄνατος τῆςδ᾽ ἀπαλλαχϑῇ χϑονός. 
2 ΒΩ - 2 3 ’ Ἷ Το ς πβαν ον ᾿] 2 »-»Ἢ 

οὐκ ἔστι σοι ταῦτ᾽, ἀλλὰ σοι τὰδ ἔστ, ἐχεῖ 

χώρας ἀλάστωρ οὑμὸς ἐνναίων ἀεί" 
ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐμοῖσι τῆς ἐμῆς 
χϑονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνϑανεῖν μόνον. 
ὌΝ ΕῚ 2ὕὔ ὌΝ Χ γ , - 
ἀρ οὐκ ἀμείνον ἢ σὺ τὰν Θήβαις φρονῶ; 
πολλῷ γ᾽, ὅσῳττερ χαὶ σαφεστέρων χλύω, 

Ἰτῦ. )ὰ5 ἀρογ!οονι τοσαύτη, 
ψγΘ]Ιοπο5 Πουᾶπη [γΓὔΠ ον νοι π61- 
ἀἰρίθ, ἱπάθιη δ 685. πἰὶξ ὥςπερ 
(ἐαγηία, “ἐξ 5ὲ φιεῖδ} νουῦῦδηά, ιᾶϊ 
Βοιοη ΤἼοιπἃ5 ΜδρΊβιο" νου θ βϑοΡῖ. 
ϑ οἰ μμΡ!, γϑρμα] οι τὸ ἐ αὐτη. 

119. ΑΙ. 522 χάρις χάριν γὰρ 
ἐστὶν ἡ τίκτουσ᾽ ἀεί. 

180. ἀρα -- τύχοις, κἴοιι 
ἘΤαρΟ, 5.. Ζὰ 759. 

181. Νἅοβ. διβροίγίθιη. Ὑ6ν- 
ΒΊθιοΝ τἱρά ἀθ ἀδάυνο!) νϑυᾶη- 
ΒΟ Δα] 6. ἀράδηκο νου 774 ποοὶι- 
τη 815 ]ΘάΘΡΠΟ0]}. 

184. εἰς δόμους ἄγῃς, νεῖ. 
ἢ): 

8ὅ. πάραυλον, υἱοίγεηι, Αἱ. 
892. 6]. 399. -- πόλες, ΓΒ 6η. 

180. εν. ἄνατος ἀπαλλα- 
χϑῇ (Δηι. 399. ΕἸ. 1002, νεῖ. ἀπαλ- 
λάσσομαι τοῦ μὴ ἀτᾶσϑαι) κα- 
“ὧν τήφῦε κγϑ.,: 4. ᾿ς ἀϊ6. ποι 
Αἰῃθη ἃπ5 ἄθη Τπδναήερα ἀγοιθη- 
ἄθη χαχά, ν8]. 605. 

181. ἔστι, “ὶο 6000. 16 Βιι- 
ἴου κοῖς ἀον γονία ψῖὸ 0. ἢ. 870. 

Ἴ88. δανκαβι 50} βᾶρὶ Ο64., βίαι 
5ΘΙΠΘΙ 5016 861η Ἀδοιιδροῖδί [ἂν ἴμ- 
16 ἰπ {που η βοίθη [ἃπ46 8ῃ- 
δοδίθάειι 56 1η. 

189. ἔστιν δέ, Απδρθορὰ (65 
σοὶ τάδ᾽ ἔστι 81. ---- ὕδιὰ ΠΙοι- 
[6 Βοιννοῦῦ ἀον ΕἼΠΟΙ 465 Οδά. 
15 ἄθῃ) Εροβ γῸ}, γ8]. ἀϊθ Εἰ]η- 
Ἰοιτπηρ:. ΒΡθΘη 80 μᾶρὶ Ὧν ΟΠον 
ἴῃ ΑΘΒΟ Ύ ]Ο5᾽ δορί. 131 νοι ὠμό- 
φρων σίδηρος: χϑόνα γχαίειν δὲ- 

11 

180 

180 

190 

απήλας ὁπόσαν ἂν καὶ φϑιμένοις. 
χατέχειν, τῶν μεγάλων πεδίων 
ἀμοίρους, νυὰμνοηᾶ ἀϊο Βγάον 86- 
νἀ ππὶ ἀἷθ μεγάλα πεδία 5ινὶ0- 
ἴθη. Βοὶ Εν. ΡΒοθη. 1459 [. "1- 
τοῦ ῬΟΙγ ΠΟ Κο5, ἰμ πη σι θΘϑίδίμθη ἴπ 
νἄϊον! ον γάρ ἀπά ἀἰθ Βιδάϊ Ζὰ 
βοννόβθη, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω 
“Χϑονὸς πατρῴας κεῖ δόμους ἀ ἀπώ- 
λεσα, ᾽ν γῆς φίλοις ὄχϑοισι χρυ- 
φϑῆναι τάφῳ. 
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,’ 2 οὟ « ’ ’ 

ΛῬοίβου τὲ καὐτοῦ Ζηνὸς, ος χξϑινου πατῆρ. 
Ν Ἁ γ 5» -Ὃ- -Ψφ 2 ς ’ ’ 

τὸ σὸν δ᾽ ἀφῖχται δεῦρ ὑπόβλητον στόμα, 

195 πολλὴν ἔχον στόμωσιν" ἕν δὲ τῷ λέγειν 
ν᾽ ὍΝ “ Ν , 3.ϑΟΣΝ ᾿ 

χάχ᾽ ἂν λάβοις τὰ πλεῖον ἢ σωτηρια. 
ἀλλ᾽ οἶδα γάρ σε ταῦτα μὴ πείϑων, ἴϑι' 
ς ωὩ ΩΣ γάλος 2 , 9 2 Ν ὌΝ - 

ἡμᾶς δ᾽ ξα ζῆν ἐνϑαδ΄. οὐ γὰρ ἂν χαχῶς 
οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἔχοντες ζῷ " μεϑ χοντὲς ζῷμεν, εἰ τερποιμεϑα. 

ΚΡΈΩΝ. 

ὍΝ ἢ σ᾽ εἰς τὰ σαυτοῦ μᾶλλον ἐν τῷ νῦν λόγῳ; 
800 πότερα νομίζεις δυστυχεῖν ἔμ᾽ εἰς τὰ σά, 

. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
2 Ν , 2 3. ΔΩ ΒῚ ἣ ἈΕῚ 2 Ἁ 

ἐμοὶ μὲν εσϑ' ἤδιστον, δι σὺ μὴτ᾽ ὃμὲ 
χείϑειν οἷός τ᾽ εἶ, μήτε τούςδε τοὺς πέλας. 

1093. Κρ]. χὰ 029. Πδ6η ΥΥ ἃ] ιν88ἃ- 
50" ΑἸΠΡ ΠΓᾶ05 [160 } Οαγ55. 10, 
245 Δοπ5 ἀπὰ Αρο]]οῃ. 

191. ΒΙιτ6ν βοιχψὺ Θθα. 485 0 κΚι- 
50}16 στόμα 465 Κυϑοη (ἄϊ6 ἴπ- 
50! ΘΙ ηρ, 4ἃ 65. 5160} ὑπ ΥΟΡΙΘ 
πᾶηάθ!ι, ννῖο Ὁ. ἢ. 4260 ΤοΙγθβιὰβ 
βαρὶ, χαὺὶ Κρέοντα χαὶ τοὐμὸν 
στόμα προπηλάχιεζε) ἄθιη ϑεῖον 
στόμα 465 ΔρΡΟΊ]οὴ Θπίρορθη; ἀἃ5 
ὑπόβλητον (δῖνΒ. Αθη. 2, 101 
ἤοίο ρϑοίορο ζαίιω"») ἄθπι σὰ φ ἔ- 
στατον. ΒΙτ6 ἅπῸ}} ἀϊ6 Ρᾶγο- 
οἰοϑὶα στόμωσιν, δείνωσιν, πα- 
νουργίαν, “ῖο ἀϊ6 Ζαπρ ΘΗ Πρ Κοὶΐ 
οἵ μν ἄσιῃ ϑο]ᾶνίθη, ὙΥ οἴζθη νοῦ- 
ΒΙΙΟ θη. γα, στομοῦν οὔον ἀνα- 
στομοῦν (γυνὴ ἀνεστομωμένη Καὶ- 
1ὰ5 ΕἾ. ἱπο. 8) τινα, ὀξύνεσθϑαι 
γλῶσσαν (ΤΡδοΙ. 1100), ἀοιι6)"6 
ἰϊρμαηι. Ὗ 8]. 806. 

105 [. ἐν δὲ τῷ λέγειν [ἴ,, 
ἃ ἂν λάβῃς τῷ λέγειν, κακὰ ἔσται 
τὰ πλείω μᾶλλον ἢ σωτήρια, πιὶϊ 
ἃ οἷ ἢ 6 χὰ (80 ] 068) ὁ ἀδπ ν ἱ ἦδι 
ἀὰ πὴ ΘΙ Τὶ 5 ΘΕ] ἰὴ 65 ἃ15 61}- 
ΒΑΘ 5 ΘΡΡΘΙ 6 η, ἰπάριῃ ἄθὶηθ 
50 ἃ πα] 1ο]θη Ρ] πο ἀπο βοιααὺ νγ 6 }- 
ἄδθη τππὰ ἄτι χηοϑίηθη ΕἼΘ δὰ} ἀ10} 
Ἰαάοϑι. Ὑρ]. 1187. Π1ὸ χκαχα νεὶ- 

865. [16 ἃ 186 κακὰ τῆςδε χϑο- 
γός χυγίοκ, ἀἰϊὸ σωτήρεα δαυΐ ἀϊθ 
ΡΘ Δ 5] οἶσθ Ζαν ΚΠ απρ᾽ 465 Ο6- 
ἀΐρυ5, νόνοι Τοῦ 5 σωτηρία ἃ}"- 
᾿ϊηδ. 

198. χκαχῶς, 
ἸηθΙηἴθ. : 

199. εἰ τερποίμεϑα, νϑῃῃ 
65 1Π5 850 θοπαρι ἀπά νν}" π}ϊ} ἀϊ6- 
56} [56 Ζυ ΡΙΘἀθὴ δἰπά. Ὑ]. ΕἸ. 
994. 

9200 ἵ. γχαβ πιοίηϑὺ ἄπ, τἱ ἀο]- 

ΠΡ ἅμ ἀοίποη Ἀθάθη μουν ου 6 η- 
ἄδη γογθ]οπάπηρ βοιιαάοϑι ἀὰ 111 
16 1" οὐδ αἷν 56105:} -- δυστυ- 
χεῖν ἔς τι, νἷο εὐτυχεῖν εἰς τέ- 
χνα, εἰς υἱούς παπᾶ δΠη|16}ι. 

801. Μᾶπ νυὔγάε εἰς τὰ σαυτοῦ 
ἂθ5 Θοἤδηκοηβ ΠᾶΪΡΟΡ πἰοιῦ νο- 
ὨΪ 556 : 65. 50}} πα ποθθη θη ὅ6- 
δοηβᾶϊζο ἄθι" Ῥογβοῆοι (ἐγώ --- σύ) 
ἄδη ΒορυΠ ἄον Βοβοχινι ἂν βομαν 
ΒΘΡ 55.616, ννῖθ μοὶ αὐτὸς αὖ- 

νι Κυθοῦ 7144 

τοῦ, γνιϊῃϊ ἦρ586 ἴῃ δίηπθ νοη 
γεϊλιὶ ἱροὶ ἱρθ6. 6]. 859 ἔ. 

802. ἔσϑ᾽ ἥδιστον οὐνιθάονὶ 
Οα64., ἃἷ5. ο) Κυθοὴ βοϑᾶρὶ μᾶϊι6 
ἐγὼ τὰ σὰ ἡδίω ποιῆσαι βούλο- 
μαι. 

808. μήτ᾽ ἐμέ, ἀϊν σὰ [Ὁ]ρΡΘη ; 
μήτε τούς δε, ἀϊν σὰ ἰρᾶιθη. 

“ὦ «αἰὐϑονν 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

ὦ δύομορ᾽, οὐδὲ τῷ χρόνῳ φύσας φανεῖ 
φρένας ποτ᾽, 

2 Χ - - , , 

ἀλλὰ λῦμα τῷ γήραι τρέφει; 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

γλώσσῃ σὺ δεινός" ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ 
δίχαιον, ὅςτις ἐξ ἅπαντος εὖ λέγει. 

ΚΡΈΩΝ. 
χωρὶς τό τ᾽ εἰπεῖν στολλά, χαὶ τὰ καίρια. 

ΟἸΔΙΠΟΥΎῪΣ. 

ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα δ᾽ ἐν χαιρῷ λέγεις. 
ΚΡΕΩΝ. 

2 “ 2 [4 -» » Ἀ . , 

οὐ δῆϑ'᾽, ὁτῳ γε νοῦς ἰσος χαὶ σοὶ πάρα. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ:. 

Ψ - Ν - ἀπτελϑ'᾽, ἐρῶ γὰρ καὶ πρὸ τῶνδε, μηδέ με 
φύλασσ᾽ ἐφορμῶν ἔνϑα χρὴ 

804. Ζυποϊηηθηάθη Φἀ ΠΡ η τα πὶ 
ἸΔη δοηϑὺ ζαννδο 5 ἂἃη ΕΠΪΠ5ΙΟ 1 
Ὥ8ΔΟῸ, ἀὰ ΡῸὸὺ [6 "8. ΓΟΤ᾽ δἰ ἢ 6 
ΟΠ ΔῸΙ ἀθι ΑἸΓΘΙ, ᾿ἰη50 Ὁ Ρη 
ἋἊὰ ἄδθη ἤπμὴὶ ἀὸβ γῆρας [Τιὔροη 
ϑίραίοι. δὲ" φῦσαι φρένας 
Ζὰ 1500. Ἅτ. 1077. ἘΠ. 1462. 

806. γλώσσῃ σὺ δεινός, 
τοῦ Ὁ. δ. 525. 

807. ΚοΙποι Καπη οἷ ΒΘ ἀθυπ Δ ηἢ 
56ῖη, ἃ. Ουϊο5 πηα ΘΟ] μος. ν γ- 
ἀμθϊάϊρι, τὸν ἥττω λόγον χρείττω 
ποιῶν, ννὶθ ἀϊθ ϑορ  δίοθη. 6 06} 
ἐξ ἅπαντος (ὁ χμαυΐς σαιϊίδδα 
5ρθοίοδαθ ογ αἴϊοηῖδ πιαίθ)θην 06- 
67,5} τὰ 161; τ εὖ λέγειν, 
θυογθάϊι 5θῖη, νϑὶ. τι. ϑ0}!. 
811 ἀχρεῖον τὰς γυναῖκας εὖ λέ- 
γειν. Ρ]ιοθη. 527 οὐχ εὖ λέγειν 
χρὴ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς. 

808. ΥΥ οἰ Ἰβο ιν οι Πρκοὶς ναῦν Κυθοη 
ποῦ νογρθννουίδη. ἢ) ΡῈ} 50ρ}}- 
5050} 6 ΠοάοκΚαηδϑὺ ΡΟΡη ΒοῃποΥ οὔθ 
ὙΘΓΒΟ νη οι, Οἰμο 50] Θομΐθη 88- 
06 ϑδομϑὶπ χὰ βθῦθθη, 80 ννϑὶϑὶ δ᾽ 
ἄθπ νοῦν ἀθ ϑορ] 5 θ οὶ νοὴ 
510}. ἃ". --: 0606} τε --- καί Ρεὶ 
ΒορΥ θη 465 {Ππ 0 80} 16 465 χὰ 0. 
Ἡ. 425. Α6580}). Ῥγομι. 927 τό τ᾽ 

, : ’ 

γαίξδιν ξμεέ. 

ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν ϑίχα. ΕπΡ. 
ΔΙῸ. 591 χωρὶς τό τ᾽ εἶναι χαὶ τὸ 
μὴ νομίζεται. ΝῸΡ τὰ καίρια 
ἰδ ἂ5 ἄθπ) ουβίθη (Ἰϊθ 6 τὸ ζὰ 
ἄθηκθη, ννῖθ θ6Ὶ ΑΘΒΟΙΎ]Ὸ5 χωρὶς 
τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν δρίσματα, 
νῈ]. 606. 3818. ΡΣ]. 963. 

809. θ)ι π ἅμ! 1} [ἀπ τ 51 4]- 
Ἰογάϊηρδ ΚυγζΖζο Βα άδπ, ἀϊθ- 
50 6 ΟΡ ποῖ Ζι ΡΘΟΝ τ ΘΥ 
Δοϊτλ ἀπά ὑνοΐξοη ἃ. Βοῖάο5, τὸ 
βραχύ υπά τὸ χαίριον ἴῃ ΚΙΘΟῚΚ5 
Ἠδάρθη ὑδβιίγοιίοι Θθά., ρ]θιοῃνυ 
Κυθοη {πὰ} ψνοΡΖυν ΟΡ ἴθη βοΐ θη, 6. 
τη 6 6 νι]. Υογίθ, οἴπο ἀθ0} 45 
Ἀδομίθ χὰ ἰγοδη. 

810. ΕΓ ΘΙΙΙΟΝ πἰοῖῦ ἐὰν 
6 αῖ6 (πὰ ἄθπ Απροη ἀθΡ6}), ἀϊθ 
ννῖο ἄυ ροϑίπηΐ διπηά, πᾶμῃ!. 
λέγω βραχέα καὶ καίρια. ον 
Ὀαιν 6 ΑΙ. 1282. 

811. πρὸ τῶνδε, ἵπι Νὰ- 
16 ἀἄδ5 Ομοῦ5, νρὶ]. Ὁ. ἢ. 10. 

812. ἐφορμεῖν, ἐφεδρεύειν, 
νῸη ἀον ΒΙοκίγιαπηρ οἷπθ5 Παΐθῃβ 
ἀρουθάσθη, νῖθ 18 Θοά. 16 οἱ- 
πθὴ ἢαδλϊοη ἀδθν ἤππθ δοίη θη Ζὰ 
πάρ θη φ]δαρίθ. 9]. πο ἀδ5 ΒΙΙ4 
003. --- γρή, ἐπ γαξίς ο5[, ῬΆΉΙ. 

80ὅ 

810 
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ΚΡΈΩΝ. 

μαρτύρομαι τούς δ᾽ ὸ οὐ σᾶ. πρὸς δὲ τοὺς φίλους 
οἵ ἀνταμείβει ῥήματ᾽, ἣν σ᾽ ἕλω ποτέ -- 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

815 τίς δ᾽ ἂν με τῶνδε συμμάχων ἕλοι βίᾳ; 

ΚΡΈΩΝ. 
3 ᾿ . »ὕ᾿ - ᾿ 2 
ἢ μὴν σὺ χᾶνευ τοῦδε λυπηϑεὶς ἔσει. 

ΟΙΔΙΠΟΥΎΣ, 

ποίῳ σὺν ἔργῳ τοῦτ᾽ ἀπειλήσας ἔχεις; 

ΚΡΕΩΝ. 
ὔ -᾿ 

παίδοιν δυοῖν σοι τὴν μὲν ἀρτίως ἐγὼ 
ξυναρπάσας ἔπεμψα, τὴν δ᾽ ἄξω τάχα. 

ΜΝ ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
820 μοι. 

ΚΡΕΩΝ. 

τάχ᾽ ἕξεις μᾶλλον οἰμώζειν τάδε. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

τὴν παῖδ᾽ ἔχεις μου; 

200. 0. ἢ. 1791]. 854. 996. ΤΡᾶοΙ. ἀδιμηΐϊί 516 ἀδιθιπδὺ 65 {πη} "6 Ζθιισθ 
1θ8. Κόππθη, ὑγθπη ᾿δΔῃ ἵμ ΖῸ δον τη- 

818. [ὁ αἴ ἀϊθ56 Μᾶη- Π6ῃ 50 Π θη. τνογάθ: τῶ ὁ αὐτὼ 
ἼΘΙ ΘΓ, δΙΟΒῦ ἀϊ6}}, ἀἄθ ἄὰ μάρτυροι ἔστων Πρός τε ϑεῶν 
ΡῬομδυρίοϑὶ χαὶ πρὸ τούτων τι 
ΒΡΓΘΟΙΘη, τὰ Ζουροη ἃΠπ, ΨὶΘ 
Β0Πη 46. [ον νοὴ ἀπ’ θΘ απ 6} ἀπά 
Του θοννίθθθη νοράθ : [ὧν ἀϊ6 
νονῖθ 06 Υ, ἀϊ6 ἀυ ἀδίηδπ 
ΕἘΡθουπάθοη βϑβοη νον (ὯΙ, 
ἄἀθι ἴον 65 δα! τεῦ 11 Π]61η6) 61 - 
ΙοάοΙυ δι, [ἀν ἀϊ6 - βου ]ά 
10} ἀϊοῖ νονᾶάρ ἴῃ ποίη θη 
Η ἃ πόδι ἢ ἃ θην. δὰ 5015 
ἀπ άβδθη. Κυθοῦβ Ὀγομηρ, 510} 
ΚαηἊις ἂἃπ Ορά. γἄοιθη σὰ ἡ νΌ]] θη, 
υνρὰ ἀηιορθγοο θη, πάρι Θ64. μοὶ 
ἕλω ἴππι ἰπ ἀϊο Βδά6 [ἅ11. ΥΥΕ]. 
1.1, 998 Ὁ, ννὸ ΑΟΒΠΠΘ5. ἀἰο 6ἱ- 
ἄθη ΠΡΟ ἀθ χὰ Ζθυρβοα δα [να Ὡ, 
ψὶθ 56" Αρδῃιθιηποη ἱπ ἀαΓο] 
Ἐπ Γοἰβδηρ ἀθ. ΒΓΙβοῖα 6] ΘΙ ά1ρ6, 

μακάρων. πρός τε ϑνητῶν ἀνϑρώ- 
πων, Καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπη- 
νέος, εἴ ποτε δαῦτε Χρειὼ ἐμεῖο 
γένηται [π΄ --- (ϑοῖκ" ΨΜΠΚαΡΙΟΙ Β η- 
ἀον" μαρτ. τούς", οὐχὶ σ᾽, ὃς 
γνώσει φίλους οἵ ἀνταμείβει ἢ, 
ἰδ νορννοίδαηρ δα Ὁ. Ἡ. 551.) 

816. » μεν τοῦδε, τοῦ λα- 
βεῖν σεὲς Θήβας. 86}10]. Ὠ1ο Πάβοιν. 
τῶνδε, νν ]οΠ65, δαΐ ἀθη Οἰον "ε- 
κοδῦθη, θοῦ τ Ἰσϑνουβιδηάθη τγθ-- 
ἄθη Κῦπηϊθ. 

811. ἴπι Βαηδθ πἷἱΐ νγ6]- 
ὁ πι ΝΟΥ θη δἰῦδϑδί ἀὰ 
ἀϊ656 ΡοΒαπρ Δ 57 

820. οἰμώζειν τάδε, 5016} 
Ὑ μΘοΒ Ομ Ροὶ (ὦμον) σὰ 6Γ- 
ἐν 
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ΚΡΕΩΝ. 

τήνδε τ᾽ οὐ μαχροῦ χρόνου. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἰὼ ξένοι, τί δράσετ᾽; ἢ προδώσετε; 
3, 2 . Ν 2 - - , 

χοῦκχ ἐξελᾶτε τὸν ἀσεβῆ τῆςδε χϑονός; 
ΧΟΡΟΣ. 

΄ὔ ἊΣ 2) - 5}. νΝ Ἁ - 
χώρει, ξέν᾽, ἕξω ϑᾶσσον" οὔτε γὰρ τὰ νῦν 

δίκαια πράσσεις, οὐϑ'᾽ ἃ πρόσϑεν εἴργασαι. 
ΚΡΕΩΝ. 

ς » ΌΝ 2) Ἷ ζι ΕΣ 

ὑμῖν ἂν ξδίη τήνδε χαιρὸς ξξαγει» 
ἄχουόδαν, εἰ ϑέλουσα μὴ πορεύσεται. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
Ὑὔ ’ - ,ὔ Ι ᾽ οἴμοι τάλαινα, ποῖ φύγω; ποίαν λάβω 

ϑεῶν ἄρηξιν ἢ βροτῶν; 
ΧΟΡΌΣ: 

τί δρᾷς, ξένε; 

ΚΡΈΩΝ. 

οὐχ ἅψομαι τοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 
5 -“Σ΄]΄ "ἵ» 

(ὖ γῆς αἀναχτες. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὦ ξέν᾽, οὐ δίκαια δρᾷς. 
ΚΡΕΩΝ. 

δίκαια. 
ΧΟΡΟΣ. 

- ,ὔ 

πῶς διχαια; 

82; τήνδε, ἀϊα Απιίροπο, οὐ 
μακροῦ χρόνου (Ζιι 891), ἕξω. 

829. Οοά. οΥγἰππορῖ ἃ αἰ Ηαβι 
ἀονΡ (μπογθαΐοπ, {Ππ, ἄθπ νου πθὶη- 
ἴθὰ ἀσεβής, ἃκι5 ἄοπι [.ἀπᾶ6 Ζιὶ 18- 
δθη 220 [{.- ἀπά νον]απρὶ 16 Ζὺ μοὶ 
ἄθμι νυ ἰΡΚΠ Ιοθὴ ἀσεβής Ἐπὶ ἀὰ- 
10 σὰ ἸηΔΟΠ ΘΗ. 

825. ἅ, ἀὰ95. ΥἜρβΟ]ΘΡρθη ἄθν 
ἴϑπιθηθ. Ἀθη] οἷο Βι ΟΝ Οβίς Εν. 
Ηθο. 819 νῦν τὲ γὰρ λέγων κακὰ 
Τέγξω τόδ᾽ ὄμμα πρὸς τάφῳ ϑ᾽ 
4 7 ὅτ᾽ ὦλλυτο, πᾶπι]. ἔτεγξα. 

ΒΌΡΒΟΚΙ65. ΠῚ. 

820. γονίο Κυθοηβ ἃ 8θῖπθ Β6- 
ΦΘΊ ΘΙ 6, 

890. Κνθοῆ, ἄθη ϑδομοίη (685 
Πδοβ ναπροπά, οὐκιᾶνε πὶ. υπᾶ 
ἴβϑιηθπθ [ἂν ἀϊθ ϑειηϊθρθη, ᾿πϑ0 [Ὁ ΓΠ 
ΘΙ" πο] ΟΘα ρυι8᾽ νον οἴβιιπρ 8015 
ΤΊΘΡοη ἃ15 ΒΑ ΠἸΘπορ παρ! χύ- 
ιος ἄἀθν Μᾶδοϊιθιι ννᾶῦ: 00} ἃπ 

Οοά. 5610 50 5[οῖν ζὶι νυ ϑηΡοῖίθη τπδοβί, 
οι" 859 Μίθπο. 8]. 951 [. 

881. γῆς ἄνακτες, ν8]. 0. Ἐ. 
911. ονοῃ 148. 

8 

820 

890 
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ΚΡΕΩ͂Ν. 

τοὺς ἐμοὺς ἄγω. 

ΟἸΔΙΠΟΥΎΣ. 

Ν , 

ἰὼ πόλις. 
Στροοφή. 

ΧΟΡΟΣ. 

οοοτί δρᾷς, ὦ ξέν᾽; οὐχ ἀφήσεις; τάχ᾽ εἰς βάσανον εἰ χερῶν. 

ΚΡΈΩΝ. 
ὔ 

ξίργου. 
ΧΟΡΟΣ. 

σοῦ μὲν οὔ, τάδε γε μωμένου. 

ΚΡΕΩΝ. 

πόλει μαχεῖ γάρ, εἴ τι “τημανεῖς ἐμέ. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
2 2 , τῶ 3. 5 ’ 

οὐχ ἠγόρευον ταῦτ᾽ ἐγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

μέϑες χεροῖν 
τὴν παῖδα ϑᾶσσον. 

ΚΡΕΩΝ. 

μὴ ᾿πίτασσ᾽ ἃ μὴ χρατεῖς. 

ΧΟΡΟΣ. ; 

οτὐυχαλᾶν λέγω σοι. 
ΚΡΈΩΝ. 

σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽ ὁδοιπορεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

προβᾶϑ᾽ ὧδε, βᾶτε, βᾶτ᾽, ἕντοπτοι. 

899--48 χομματικόν. 
885. εἰς βάσανον εἰ χερῶν, 

γϑ]. 915.. 1291. ) 
896. θὲ (ον πἰπηΐ οἰπ6. ἀγο- 

ποπάο Παϊταηρ οοθοη Καύθοπ ΔΠ. -- 
σοῦ μὲν οὔ, ἔἕρξομαι. 

831. γάρ Ῥοζίοιν 5[οῖι δα! εἴρ- 
γου. Κύδοη. ἀγο τιν οἴπϑιὴ ΚΥΊΘΡΘ 
ΤΒΟΡΟη5, [115 Ἰηᾶη 56 1η6} ῬΘΡΒ0 
[οἰ ἀθ5. ἅτ. Ὦϊ6 Ηᾷβ0}"}. μάχει 
πη πημαίνεις, νοὰ ῬΟΥΒ0η ν6}})685- 
ΒΡ}, νυ]. Οάγδ55. 18, 03 πλεόνεσσι 
μαχήσεται ὅς κέ σε ϑείνῃ. 

͵ 

6." νοη Κῦϊοποσ σὰ ἨὰΠΐδ, 

838. οὐκ ἡγόρευον ταῦτα, 
ν8}]. 6598 1 

839. μὴ ᾽πέτασσ᾽ ἃ μὴ κρα- 
τεῖς ϑ5ργ1ο νυν] 1οἸν: ΤΉΘΟΟΡ. 15, 
90 πασάμενος ἐπίτασσε. Ῥίαυ!. 
Τα. 1001 “ἴη)θ)η»86 τηιθίζειδέ σχιοὶ 
ἐῃιρ6)» 05. ΚΒ]. ΑΙ. 1101. Α650}. 
Ευμι. ὅ14 ὧν ἔχεις αὐτὸς κράτει. 

840. σοὶ δ᾽ ἔγωγε, ΚΙθοπ Ζὰ 
Αμμροηθ, αἰθ ον" [ὉΡ ΖΊ ΘΠ. 

841. θὸν (μον σαΐὶ ἀ16 Βθννοι- 
ἀἃ 6. 

510. σὰ οππππδοιρ ΓᾺ1, 120 ἴ. 
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, γ , ’ ΒῚ ,ὕ ,ὔ 

σόλις ἐναίρεται, πόλις ἐμά, σϑένει. 

σροβᾶϑ'᾽ ὧδέ μοι. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

2 ,ὕ , 3 , , 
ἀφέλχομαι δύστηνος, ὦ ξένοι, ξένοι. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

σοῦ, τέχνον, δἰ μοι; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἷ πρὸς βίαν ττορεύομαι. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
» ΕῚ »-»ο-Ὄ -- 

ορξξον, ὦ πιαῖ, χεῖρας. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν σϑένω. 

ΧΗΣ ὌΝ. ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὐχ ἀξεϑ'᾽ ὑμεῖς; 
ἶ ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

δῇ ’ 2 ’ , 
οὖ τάλας ξγώ, ταλας. 

Ν 2 2 , 

οὐχουν ποτ᾿ δχκ τούτοιν 
ΚΡΕΩΝ. 

γε μὴ σχήτττροιν ἕτι 
ὁδοιτιορήσεις" ἀλλ᾽ ἐπεὶ νιχᾶν ϑέλεις 
πατρίδα τε τὴν σὴν χαὶ φίλους, ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ 

Ν . Ν ’ ὍΝ [νὴ 

ταχϑεῖὶς τα ξἕξρδω, χαὶ τύραννος ὧν ὅμως, 
’ 5. γίχα. χρόνῳ γὰρ, οἶδ᾽ ἐγώ, γνώσει τάδε, 

ς ’ 2 Ἔς τὸν Βνς ἢ 7 - Ν 

οϑούνεχ αὑτὸς αὑτὸν οὐτε νῦν χαλὰ 

842. γιὸ Κρθοὴ 8597 ρου βύμ! 0} 6 
νορὶοίζαηρ [ν᾿ Εἰ ἀβο!!ρκοὶνς σ6- 
ϑθη ἄθη ὑπῸ }»η ] 50 6 δ δας Δη516Π} 1, 
50. 5110 ἄδπὶ (πον Κυθοηβ (ἀθννα}}- 
Βα κοὶν [ἄν οἷηθ νον] ζιιηρ 56 1Π 6} 
σιόλις. ---. ὨΪΘ ΑΠΔΡ]ονὰ νυνὶ 888. 
--σϑένει, αἱῦ ΟΡ ΟΡ Δ ο ἢ , 
ἴηι (ἀδροηβαΐχο Ζιη" ἀσϑένεια ἀθ65 
Ομου5, υνᾶμροηα ἀθυ" βίᾳ ἄϊο δίκη 
Θη βο Θηϑίθῃ!. 

845. πορεύομαι, μᾶβϑβίν 50}, 
16 ΑἹ. 1241. 

847. Διὰ ἄθη πομιζίοί, ὑν 610 }6 
ΘΠ Π1οἢ Εηδὶ τηδό θη τππα Α ΠΕ] ΡΌΠΘ. 
χὴν ἀονν αὶ [ΟΥὩΠΓᾺΠΡΘη, 

848. Π΄1΄6 Μάδομοη δἱπὰ ἀ16 σχῆ- 
στρα ἀθ5 ΟΡ ΘΟ οἴ θη Ὑ [6 15, Υ8]. 
1109, 81 ννθ]ο} 6. βοϊθηηΐ (148. 
182 [ὺ}) ἀπὰ νοὸὰ νομὴ ἃ}- 
ἢ ἅ 518 61" ΘἰμμοΡ ἢ. 

849 ἡ. Κυϑοὴ ἱμπΐ, αἷς. ον ἱπ 
᾿ἂη. Οοάϊριιδ᾽ ΡΟΡβοὴ Ρ} πΙΘΙν 5616- 
ΒΘ 561: δ νιρῦ Ορά. νουβίοοκι- 
Π6Ιΐ νοΡ, ἄθη) (ἀθϑαμηηινν!]! θὴ 465 
διδαίθϑ 510} νἀ θυβοίζθη σὰ νν9] ]6 πη, 
νυ ᾶμγομὰ ΟΡ 56 |08ὲ ἃ15. τύραννος 
(Ο. Ἀ. 856) ἀἄοοὶι 510}} ἀἸθβθὴ Αὐ- 
γᾶρ6. ὙὙ1Π0Ὸ0 πηΐουΖοβθη ἢ} 6: ἰη- 
2 Ἰϑοῆθη ννοράθ Οϑά. τϊῦ ἀθι Ζοῖ} 

840 

8δο0 

500. ΘΡΚΘΏηΘη, 16 5611" 61" 510 
56 105ι 50|846, νρ]. 800. 

ῷ Ἐ 
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ὁρᾷς, οὔτε πρόσϑεν εἰργάσω βίᾳ φρενῶν, 

δῦ ὀργῇ χάριν δούς, ἣἥ σ᾽ ἀεὶ λυμαίνεται. 

ΑΣΥΡΟΝ ΧΟΡΟΣ. 
ἐπίσχες αὐτοῦ, ξεῖνε. 

ΚΡΕΩΝ. 

μὴ ψαύειν λέγω. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 
οὔτοι σ᾽ ἀφήσω, τῶνδέ γ᾽ ἐστερημένος. 

ΚΡΈΩΝ. 
- ὙὝ « ’ὔ 

' χαὶ μεῖζον ἄρα ῥύσιον πόλει τάχα 
' , 

ϑήσεις" ἐφάψομαι γὰρ. οὐ ταύταιν μόναιν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΡΈΩΝ. 
τόνδ᾽ ἀπάξομαι λαβων. 

ΧΟΡΟΣ. 

δεινὸν λέγεις. 

854. Ὀῖο βονν μη] ο6 1,6584}} βέᾳ 
φίλων πιΐδδια αὐ Οοά. Βοπομπμθπ 
νοὶ ἄθι" Εἰμι μα ]ΠΠὰπρ; 5οῖηον ΠΟΡΚαμ ΓΕ, 
ῖχαιηὰ] αὐ ἀϊ6 ΒΙοπἀπηρ᾽ Θο θη, ννοῦ- 
ἀαΠ πϑιμθη!]1ο ὀργή, ἥ σ᾽ ἀεὶ λυ- 
μαίνεται ἀδυῖοι. “Π)ὰ ἀ)}61" πἰρβοπά 
αἴ φίλοι ἄθιι Θράϊΐρι5 πὶ 16Π0} 
Ζοῖν Ζσυγθάθη, βοπάργη οι" 'ἢὶ ϑάλα- 
μος Α]16ἷπ 516! θ]οπάθι, 80. βοιιθίηϊ 
φίλων ἀπουκ]ά ΡΠ ον. [ον ὰ}}6 ἀ- 
"ον βίᾳ φρὲν ὧν 5656 }Ἴ 6 η, νυβ]. 
059. 805. ὅο0 βαρὺ Δ΄6βοῖν. δορί. ὅ94 
βίᾳ φρενῶν τείνουσι πομπήν. 6Ἰ]ιο. 
τὸ δίκαια καὶ μὴ δίκαια βίᾳ φρε- 
νῶν αἰνέσαι. ον ἀδροηϑαῖϊζ ννῖ6 
0. πο δ θεν 

8ὅ5. ὀργῇ χάριν δούς, νβὶ. 
1183. ἘΠ} 984. 

850. θὰ Κυθοπ Αηβία!ὶ πιδολῖ 
510}. Ζὰ ΘηΡποη, ἰθρὺ ἀοΡ δον 
“Ἤαπαᾶ δη πη. 

851. τῶν δε, ἄρον Μδδοϊιθη. 

8ῦ8. ἢδπη ν ιὶνδίὶ ἀὰ 4150 
ἀθπὶ δίδαϊθ (Αἰμθη) οἷ πὶ πο ἢ 

οΥὔβϑο "05 : ϑοροϊὰ χὰ Γῦ- 
δ6η. [πάθην Κύθοη ἃ18 χύριος Α1|)61' 
ἀϊὸ Μᾶδομθη νου ρθη Ζὰ Κῦππθη 
ἵπ ΑΠΒΡΙΟΙ. πη}, θΘμδαρίθι οἱ", 
ΔΙμθη ννοράρ 516. ἀσχγο]ι οἷη λύτρον 
ῥύσασθαι πιῦδδοι, ψν6]0}}65. ΠΟΘΙ 
δοϑίθίρονι ννορᾶθ, βΒ0 Ὁ "η 6. ἀθη 
Θεά. πο] νον. τ 

859. Νὰ ἀθν (μον πᾶ δῃ ἵ᾿ππ 
Θ6Ιορι, δ᾽ αθυ ἀποῖ Κρθοι ὑροΐ 890. 
5106}. θοίαρι, Ο6ά. ἀρχισθη. 

861. δεινὸν λέγεις, ΔΑ1.1121. 
{πη Διο πἴ61" θη ϑομθῖη ἀθ5 ἈΠ Θο 5 
σὰ ρα] θη, ορκιᾶνι Καύθοι διιβάγθοκ- 
πὸ. ἄδαι Νουροία ἀθ5 [,δηάοϑ[αν- 
βἴθῃ, ἃ15 ἀ61 δἰ] θη θυ θομρίθη θ6- 
πὸραθ, [Ὁ]ρΡῈπ σὰ ννο]6η. 6 Π 10 ἢ- 
ἴον θογοῖίοι ἀδάμπγοῖι ἀὰ5 Δα οίθη 
ἀθ5 ΤΠθβθιβ νον. -- ἢὰ ὡς νοῦ 
ΤΥΙΚΠΙο5. Ζιιροβϑϑιζί 150, 50 ψν Ρ- 
1π6 ἴον γί μοι τοῦτ᾽ αὐτὸ νῦν 
σιεπρ.. 80 ἀ855 ΚΡθοπ θἱ 06." 
δεινὸν λέγεις διυιννονῦίοίθ, 6 θη 
ἀἴ6565 ΠΡ ΘΟ ΚΠ ΘΠ 6. 50116 ΘΊ] 610}. ΖΕ] 
Γπαιϊ ννοράρη. 

,Ἔ 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΘι. 117 

ΚΡΕΩ͂Ν. 
ὡς τοῦτο νῦν πεπράξεται, 

᾿ μή μ᾽ ὃ χραίνων τῆςδε γῆς ἀπειργάϑη. 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

ὦ φϑέγμ᾽ ἀναιδές, ἡ σὺ γὰρ ψαύσεις ἐμοῦ; 
; ΚΡΕΩ͂Ν. 

αὐδῶ σιωπιᾶν. 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

μὴ γὰρ αἵδε δαίμονες 
ϑεῖέν μ᾽ ἄφωνον τῆςδε τῆς ἀρᾶς ἔτι, 86ὅ 
ὅς μ᾽, ὦ χάχκιστε, ψιλὸν ὄμμ᾽ ἀττοσπάσας 
πρὸς ὄμμασιν τοῖς πρόσϑεν ἐξοίχει βίᾳ. 
τοιγὰρ σέ τ᾽ αὐτὸν χαὶ γένος τὸ σὸν ϑεῶν 
ὁ πάντα λεύσσων Ἥλιος δοίη βίον 
τοιοῦτον, οἷον χἀμέ, γηράναι ποτέ. 870 

808. ὦ φϑ. ἀναιδές, νρῖ. 828. Απαϊορίθ νοὴ ἀφαιρεῖν τινά τι α. 
900. θὲ" ΒΙΙπάθ, ἀθι" πὰ Κρθοηβ ἅμη]. 
Ὑγορῖο πολι, τθάθι 1ππ ἀδηδο! ἃῃ, θ01., πρὸς, δμμασεν τοῖς 
Ὑ51. 1171|.. ΑἥἍ. 14. πρόσϑεν, ΟΡ ποίΐη ΖζΖὰὄ θη 

(γ0η 111 56 105. νϑυϑυιμιπθ! θη) ἔτ ἃ- 
ΠΟΥ Απροπ', νο]: χα “458: --- 
ἐξοίχει, νΝ61} ἀἴὸ ΜδΔοΙθη οι 
[ον ρον. νάγθη, νρ]. 894. 

8085. θη ΑΙ]65, ἃ150 ἅπὸ ἀἷθ 
7ουζίβθη [ΠΡ] 846 πὶ βοιθηάθη ππά ΑἸ- 
[65 πὸόροηάθη ἀομν ἀ65 1105. τα 
ἄον ΒΙΙΠ4θ δὴ, Κύθοη ππηῇ ἀθβϑθη 
ΔΠΡΟἢ 56. Ζι διγᾶίθη, νυ]. ΕἸ. 
8529 ἢ. όπη νυνὶ ΠροΙϊοβ [1ομὉ πη 
ΤΡροη ππὰ (ἀδάοίμοπ. βροπάοι, -- 

800. )ὰ5 Ἐοϊαιίναμι Καϊρ ΓΙ, 510} ἴμὶ Ἠομηθι.. ἤγημπ. ἃυ} Η6]. 11 νυἱρά 
ἃ ἄθπ ἀδάδηκοη τῆςδε τῆς ἀρᾶς εν δηρογαΐθη βέον ϑυμήρε᾽ ὁπά- 
ἐς σέ, ἀβη]τοῖ νυν 2608. 731. θὰ ὅ“ζειν ---, 50 Καπη 61" 56ῖπ6 ρθη 
ἴπι 4688 4116 Ἠάδβοῦνν. τῆςδὲ γῆς τανἄοκΖίθμθη, 5. σὰ Αἰ. 614. Νδοϊι 
ἀρᾶς. θ1θίθη, 50. 50 ψ 6 ]]61ο}ν ζῆς δέ ἄθν" ϑᾶρθ βίδθε δ ἄθῃ βροθ]θηάθίθῃ 
γ᾽ εἰς σ᾽ ἀρᾶς “ 56! Ροῖθ6π, νυ θνίοῃ ἀὰ5 (ἀθβίοιι νυν ἰθάθι;, Αρο]]οά. 
νἹ ΘΠ Ιοῖομν ἀαοῖι ἀ61" ϑομο αβὲ ἰὰ58: 1,4, 8; ΡῬΟΙΥΠΙΘΒΙον ἤθι! Εἰαν. Ηθο. 
μὴ ἄφωνος γενοίμην εἰς τὸ κατα- 1066 εἴϑε μου ὀμμάτων. αἱματόεν 
ρᾶσϑαι σέ. ---ψιλὸν ὄμμα ᾿ιοϊδοὺ βλέφαρον ἀχέσαιο, τυφλὸν, “ἍΜλιε, 
Απὶ., Ὑγ οι 39 [. ἔμ Θοά. 58}, φέγγος ἀπαλλάξας. -- ὁ π. λεύσ- 
αἷς ΗΠ. ἄδυθα Απαροθη Θρά. βρ'πθ'ὶ' σων ϑεῶν, ἀδν νοι ἄδαη (δι- 

ε΄ 804. μὴ γάρ, Μίο. αὗ γάρ ἀπι 
γα η5616. Θϑάϊριιβ, νυ θΙ οι θι Κυθρη 
δ νν ῖθθη. φοθθίοι, νν 61} ὁ νοὴ 
ἄθὴι γυδηὴρ δὴ ΑΙίθη ἀὰ5 οι] πη πιδὶθ 
Ζι λοι θΘΒΟΡΡ, θ1{{61 416 Επιιη6- 
πἰάθη, αἴθ βοηϑὺ ῃἷν Προ" εὐφη- 
μία τὰ οἰ 51π|, {πη Πι) ΠΟΘΙ] 
ἀἴθβθη ΕἾ.ΟΙ --- δι 556 1 46. Οὔ θη 
ΨΜοΡΠαομηρ; ἀθι" ϑόϊμιθ ---- διι5Ζὰ- 

. ϑρΓΘο θη Ζὰ βοβίαι θη. 

140, --- οἷα ΘΟ  ΔΌΠ 65, [ἀν ἀϊδ ὕθγΡη, ἄρον Α]165 δ᾽θ]ῦ, νβὶ. 
παν! οΘὴ Ατιρθη πιὰ μ ΡΠ ΊΘα Ἡ- ᾿. τ᾿οϑῦϊε 41ω 

«ε« 32 ’ »" 2 

58 Ζ δίοιοπᾶοθβ παρ. --- ἅπο- 8510. οἷον κἀμέ (γηράναι ἕδω- 
σπάσαι πὶ ἀορροίίθι οο., πᾶοῖ χε»), ὈΠπ4Φ ἀπὰ ο]οπα χὰ δοῖμ. 9} 16 

“ο ᾧ ἤν ΠῚ ἢ ἣ “ { ᾿ ἐ 
δ: φνυδιργί Ἵ ᾿ κ “ΨΟ Ἀ, κ»έε κι ἢ ; ΜΝ μ1 ἰ Υ͂Α " ,} ἰ ᾷ, 

᾿ τγνκ ἐλ ιϑϑο αὐλνείιληνν "ἤν έχυν { μ φ  βι ἐν, 11 
οἵ τ ἢ ᾳ γ) τς μὴ ΜΝ ᾿ ῃ,2 

φυδιῦν γυν δγὰι 7,7}... ΤΣ » ΔΚ Ἀ.. " σή ίδα, ΡΥ͂Ν [1 
“ Δ ΣΧ}. διὰ ἘΣ δον να δὶ Ἀν ἐν ΤΥ 
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ΚΡΈΩΝ. 

ὁρᾶτε ταῦτα, τῆςδε γῆς ἐγχώριοι; 
ΟἸΔΙΠΟΥῪΣ. 

ὁρῶσι κἀμὲ χαὶ σέ, καὶ φρονοῦσ᾽ ὅτι 

ἔργοις ττεπονϑὼς ῥήμασίν σ᾽ ἀμύνομαι. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οὔτοι χαϑέξω ϑυμόν, ἀλλ᾽ ἄξω βίᾳ, 
-Ὡ 

! ’ 

515 χεὶ μοῦνός εἶμι, τόνδε, καὶ χρόνῳ βραδὺς. 

ΟἸΙΔΛΔΙΠΟΎΣ. 

᾿ἈΙντιστροφή. 
ὧν ὰ 

ἰὼ ταλας. 
ΧΟΡΟΣ. 

ὅσον λῆμ᾽ ἔχων ἀφίχου, ξέν᾽, εἰ ταὃδε δοχεῖς τελεῖν." 

ΚΡΈΩΝ. 

δοχῶ. ᾿ 
ΧΟΡΟΣ. 

τάνδ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ἔτι νεμῶ πόλιν. 
ΚΡΈΩΝ. 

880 τοῖς τοι δικαίοις χὠ βραχὺς νικᾷ μέγαν. 

Αβϑ πη] δυο ννῖθ Πϑιβοβιι. εὔχεσϑε 
τὴν αὐτὴν λαβεῖν παράνοιαν ἐκεῖ- 
νον ἥνπερ ποτὲ τοὺς προγ0ο - 
γους αὐτοῦ. Κνῦρον αν. 62, 4. 
Ἄ. 9. Τό Ιλ τα ὦ ν61..71: 210. 

812. Μαᾶπ Ρεΐοπθ βοιανῇ δρῶσι 
απ φρονοῦσιν. Ὅθηπ Οοά. [αϑϑῖ 
ταν Βιτον κοῖς Κσθοιβ ΕΡαΡ 6. δὴ ἀἴ6 
Ομογθαΐθη, 9} 516 Οράϊρυβ᾽ ΕΊΌΟΙΙ 
ρον ᾶῖν ψνοράθη, --- ψνΟάαΓΟΙΙ 
Κνθοη δἷα νῖο 819 μαρτύρεται --, 
ἀπ, ἱπάθπι ον, ἄθι ΒΙΙπἀθ. φ]θῖοι- 

58 ὈΠΡΘΙαΙΘη. 6 ἀὰβ πη ν 6 - 
βἄδίο ὁρῶν, θοιορκὺ, 5ῖ6. 5ἅΠπὸπ 
ἴθ πᾷ Κύοοπ, ΒορΥ ΓΘ πη ἅ} 06. 
Ζαρ οι, 4855. 6, ἀδγ {πᾶ ι10}} 6- 
ΤοΙάϊριθ, 5[οῖν τὶν ὙΥ οὐύθη ΖΝ οἰ 
βοῖζο (πὶ. 6498). 

814. Κνδοῦ, ἄδν τοῖς 860. ἀθ6}ῖ 
ϑυμὸν κατεῖχε, ννἱνᾷ ἀαΓῸ]ὶ Οοάι- 
Ῥυθ᾽ ΕἸ ΟΝ. πᾶ ἤομπ Θά οἷν [ον -. 
δον ίβδθα, Δῖι0}} ἃῃ 1Ππὶ 510}} Ζὰ γ6- 
τ δ, νρ}]. 950 ἔ. 

815. μοῦνος. ὙΜ61] 5θίη. ἀε- 

ἘΠῚ ἼΩ Ὁ 

τοῖο τὰν ἄοη Μίδἀοίιθα. ἃ ροζοβθπ 
τᾶν, νρ]. 950. -- γρόνῳ βρα- 
δυς, 190. 804. 950. 

8719. νεμῶ (νομιῶ, 0. Ἐ. 1080) 
ταύταν οὐκέτι πόλιν, νϑὶ. 
842. 911 ἢν, το νοράο ἀϊ 6568 
Φιδααῖ πκἴοῖῦ πον [τ νο 
Δηβοι θη, ννϑηη οἷη ΕἸ πΖο πον ππ- 
σοβιραῦν. (ἀοννα! δ ρκοῖιθθ. ὕδοπ 

1 οἷν ἀνήρ, 50 ἰδὶ πόλις 
ῬγΡάσπδην ρορυάποιυ: ν6]. αν. ἨΘΡ. 
198 εἰ γὰρ τόδ᾽ ἔσται καὶ λόγους 
χρανοῦσι σούς, Οὐχ οἶδ᾽ ᾿Αϑήνας 
τάςδ᾽ ἐλευϑέρας ἕτι, νϑῖ. ονοπάα 
245. Ἰρι. Ααἰ. 952. 

880. τοῖς δικαίοις, ἵπ ἐμδέα 
οαι55αᾳ., ν8}. ῬΏΠ. 1381 ϑρασύνε- 
σϑαι χακοῖς. ΤΎδΟΙ. 1229 σμικροῖς 
ἀπιστεῖν. ὮδΥβο]θ6 ϑριπιοῖν ἔνα. 
ΘΌΡΡ]. 4381 νικᾷ δ᾽ ὃ μείων τὸν 
μέγαν, δίκαι: ἔχων. -- ὃ βρα- 
χύς, νοὶ] Κνδοῦῆ. ἰοὶσὶ μοῦνος 
815. 
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᾿ ΟΙΔΙΠΟΎῪΣ. 

ἀχούεϑ᾽ οἷα φϑέγγεται; 
τ ΘΗ ΧΟΡΟΣ. 

, 5) 8) - 

-τὰ γ οὗ τελεῖ. 
αλλ δ λές 

ΚΡΈΩΝ. 

Ζεὺς ταῦτ᾽ ἂν εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 

ΧΟΡΌΣ: 
ιν, εν 2 ο ΕῪ) 
ἀρ οὐχ υβρις ταὃ; 

ΚΡΈΩΝ. 

ὕβρις, ἀλλ᾽ ἀνεχτέα. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἄτι, Χ 3» , 2. - , 
ἰὼ πᾶς λεώς, τὼ γᾶς πρόμοι, 

, ν ,ὔ , 3 2 ᾿ , ὡς ἢ ες , 
μόλετε σὺν τάχει, μόλετ᾽ " ἐττδὶ στέραν σττερῶσ᾽ οἵδε δῆ. 

ΘΗΣΕΎΣ. 
, 3) ς ,ὔ , ΕῚ 5 ,ὕ ͵ Ἁ 

τίς ποϑ' ἡ βοῇ; τι τούὐργον; ξχ τίγος φόβου ποτὲ 
βουϑυτοῦντά μ᾽ ἀμφὶ βωμὸν ἔσχετ᾽ ἐναλίῳ ϑεῷ 

ΣΟΥ Ἢ ’ - ,ὔ 2 ΓΑ ἾΝ ΕῚ ἐς Ν ξ - 

τοῦδ ἐπιστάτῃ Κολωνοῦ; λέξαϑ', ὡς εἰδῶ τὸ πᾶν, 
ζ , οο 53 - ὮΝ ον ῖξ ᾿ , 

οὗ χάριν δεῦρ ἤξα ϑᾶσσον ἢ χαϑ' ἡδονὴν ποδός. 
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882. 6" (ον βοιιθῖπὶ ροϑαρὶ Ζὰ 
Παρ ἀν ΟΡ. ΟἾ 5Γ Ὁ 
πἰομὶ ἀυ5Γ ἀπ γι νὶν ἃ (" 61 ἢ 
Ζου5 ΠΙΚΟσΙΟΚ, οὔθ: ψν θπη 
Ζρὰβ ποῖ. 16})}}1). Κγθοη; ἴῃ 
ἀἰο Ἀθ46 []1|6 πὰ, ον ρὲ ἀ16 θ6- 
βθιμίο Βομαπρίπηρ οὐ τελεῖ, ἰη- 
ἀ6πὶ ΟΡ ΟΡ πποΡῖ, Ζθι5 Δ]]6]η Κῦππο 
4ἃ5 1556 η., 0} 6" β56ῖπ ὙΠ ΓΘ ἢ 
ασίαῃγθη τυνοράθ οὐον πος. (θὰ 
1,4. Α ργ. Ζεύς τ᾿ ἂν εἰδείη 
᾿οϑ, 50 ουβᾶηψι διπάου  ἀ16 Τὔοκα 
50: εὖ Ζεὺς ἔτι Ζεύς. ΚΡ. Ζεὺς 
ἐν εἰδείη.) 

889. Ηδϊυῇρο ΕΌΡ6] ἀθ5 ἃ{{|- 
Βοίιοπ [ϑθοπ5: Αὐὶϑὶ. ἤδη. 21 εἶτ᾽ 
οὐχ ὕβρις ταῦτ᾽ ἐστί; Νυ})}. 1299 
ταῦτ᾽ οὐχ ὕβρις δῆτ᾽ ἐστίν; 

884. γᾶς πρόμοι, Τιιθδθιι5, 
νϑ]. 204. 

885. ὟΕ]. χὰ 842. -- πέραν 
περῶσ᾽ οἵδε δή, ΜΟΙΓΘΟΡ 
ἀνίηροη γνὺ} ἄϊθ56 ΙΘΤ, ἀΪ6 

ΒορΊοιίον Κσθοηβ, ννϑΊοθ. ἀ16 Μὰἃ4- 
οἰιθη. πηι πΡ μαῦθη.,. Ὠ6Γ ΟΠον 
ννοΙδὶ ἤδοῖ ἀθν ΠΙΟΒμ απ πη, 6 }- 
6. 716η6 Οἰπροβο ] ρθη μά) 6η. [οἷ 
θοίοιρο ΕἸ πιβίογβ (οπ]θοία: ἀϊθδ 
Ἠάβοινν. περῶσι δῆ. 

8806. ἢκδλι!ρ --- ἀδῆιον ἀϊ6 [οι ρἃ- 
16 1 ΡῚ ἰγοοἉ ]10] -- οἷν ΤΏ βοα5, 46 Ρ 
ἵπ ἀεν Νάϊπο ἄθπι Ῥοβοίάοῃ Ηϊρρῖοβ 
(55) οἴη δΘΡοΡ ον υνηρὶ, δαΐ ἄθη 
ΗΠ ΓΘ ἀὸν Οπορθαίθη μου οὶ, υνὶθ 
802 αι ἄρβϑθη Απκαη ἰπαυϑᾶσιι- 
ἰοῖθ. ϑδοῖπθ ὙϑΡβιμθσαπρ 6606, 56ῖῃ 
Νᾶιθ δνοράθ ἄθη Ορϑά. μἰμ] προ 

885 

890 

Βομ  Ζοι, δῦ ἄστοι Κρθοηβ βία [,ἅ- 
θη βαοϑιραί[. 

881. ἔσχετε, ἐηλ δι δες... 
888. λέξαϑ᾽, ὡς εἰδῶ τὸ 

πᾶν. ν8]. 9ὈὀἁἙΙΗΙ. 288. 9. ΗΠ. 1517. 
θ΄1Ά6 Ηοιημουίβοιο Εουη6] Θά. 1,174 
καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυ- 
μὸν, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰϑῶ. [1]. 1, 808 ἐξαύ- 
δα, μὴ κεῦϑε νόῳ, ἵνα εἴδομεν 
αμφῶω. 
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ΟἸΙἸΔΙΠΟΎΣ. 

ὦ φίλτατ᾽, ἔγνων γὰρ τὸ ̓ προςφώνημά σου, 

στέπονϑα δεινὰ τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως. 

ΘΗΣΕΎΣ. 

τὰ ποῖα ταῦτα; τίς δ᾽ ὁ πημήνας; λέγε. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

Κρέων ὅδ᾽, ὃν δέδορχας, οἴχεται τέχνων 

895 ἀπτοστιάσας μου τὴν μόνην ξυνωρίδα. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

πῶς εἰπας; 
ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 

δ ὦ , ἢ 
οἷἱὰ περ πέπονϑ' ἀχηχοας. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὔχουν τις ὡς τάχιστα προσπόλων μολὼν 

πρὸς τούςδε βωμούς, 
’ὔ 2 ΕΣ; " υ δὰ 

σπτᾶντ ἀναγχάσξι λεὼν 

ἄνιπτπον ἱππότην τε ϑυμάτων ἄπο 

φῃρυσπεύδειν ἄπο ῥυτῆρος, ἔνϑα δίστομοι 

μάλιστα συμβάλλουσιν ἐμπόρων ὁδοί, 

ὡς μὴ παρέλϑωσ᾽ αἵ χόραι, γέλως δ᾽ ἐγὼ 

ξένῳ γένωμαι τῷδε, χειρωϑεὶς βίᾳ. 

ἴϑ᾽, ὡς ἄνωγα, σὺν τάχει. τοῦτον δ᾽ ἐγώ, 

908 εἰ μὲν δι᾽ ὀργῆς ἧκον, ἧς δὸ᾽ ἄξιος, 

ἄτρωτον οὐ μεϑῆκ᾽ ἂν ἐς ἐ ἐμῆς χερός" 

γῦν δ᾽ οὕςπερ αὐτὸς τοὺς νόμους εἰςῆλϑ᾽ ἔχων, 

τούτοισι, χοὐχ ἄλλοισιν ἁρμοσϑήσεται. 

891. ἔγνων -- σοῦ, νγ61}} Ο6ά. 
πο] 138 φωνὴν δρᾷ. 

894. ῖΆΘ ΕΌΡΗ6] οἴχεται ἀπο- 
σπάσας ἰδὲ οἷπο νογρϑιᾶνκυηρ (65 
ἀποσπάσαι ναἱἱὶ ΒοΖιρ; ΔΓ ἀϊο ἔπηι- 
ουπαη 46. πομποί, νϑΒὶ. 8601. 

805. τὴν» μόνην ξυν.; ἀἃ Θεά. 

βοίηβ βοϊάθη ϑὅϊμπο 415. πίον 1} 6 }}1" 
ἕν πη νου απ θη ΔΏ5Δ},, ΒΕ]. 4Α1. 

900. ἄπο δυτῆρος, ἄνευ χα- 
λινοῦ, ἀοί»αοΥϊδ [ θ6η18, παπδοιιδι 
Δ ἀϊο συϊοῖχὶ φϑηδηηΐθη ἱππόται 
χὰ Νοζίθμθη, ννᾶμγοπᾷ [ἄν ἀθη ἄν- 
ἱππὸς λεώς πὰν (ον ΒοΡΡ ἀον 
ΕἸ] δἷ!, --- ἔνϑα δίστομοι [ἕ,, 

νοπϊπάοπα ἀϊ6 "61 6 Πδο]ὶ 
Βδοιθη {προ άθη 5. Ὁ ἃ.556} 86 - 
Ρδάδ Ζιβαιμπθηβίοβϑθπ, ΥΒΙ. 
1047 ΠὉ 16 ῆερε ννουάθηῃ ννὶθ 
ννοὶ συμβάλλοντες ποταμοί 6ε6- 
ἄδομι. 

908. ξένῳ τῷδε, ἄθῃι Οδθα!- 
Ρ". ᾿ 

οὐῦ. δι’ ὀργῆς ἧκον, ὠρ- 
γιζόμην, Ο. Ἐ. 944. 801. 

οὐτῖ. ὙΥῖῈ Κυθοὴ αἴθ Μᾶάἀοϊιθη 
δον αἰίβαμι θα τὶ Παΐ, 50. 50}} 6" 
56 νν 4 [581 αν ΠΟ ΚΘ ΘΙ Α]τοι νυϑράθῃ. 
Ψεῖϊ. 9034, -- τούτοισι κοὺκ 
ἀλλονσιεν, τα ἢ Δ 105. 
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2 ’ ον 2.) Ὁ - ᾿ Ν ὟΝ 

οὐ γὰρ ποτ᾽ δξει τῆςδε τῆς χώρας, πρὶν ἂν 

χείνας ἐναργεῖς δεῦρό μοι στήσης ἄγων" 
.ὕ - 

ἐπεὶ δέδραχας οὐτ᾽ ἐμοῦ κχκαταξίως, 
έν ὃ ΓΞ ΄ ὌΡΕΙ ΨΥ, 2) . ’ 

οὐϑ᾽ ὧν πέφυχας. αὐτός, οὔτε σῆς χϑονός, 
ε! , τῶν: - γ κι , 
ὅςτις δίχαι ἀσχοῦσαν εἰςελθὼν πόλιν 

2 ἀγα ΓΗΡ̓ΗΞῚ ν 

χᾶνευ νόμου χραίνουσαν οὐδέν, εἴτ᾽ ἀφεὶς 
τὰ τῆςδε τῆς γῆς χύρι᾽, ὡδ᾽ ἐπειςπεσών, 
νὔ 2. .(ἷ ’ Ν , 

ἄγεις ϑ᾽ ἃ χρήζεις, καὶ παρίστασαι βίᾳ. 
, , , ὉΝ ,ὔ Ν 

χαί, μοι πόλιν χένανδρον ἢ δούλην τινὰ 
ἊΝ 5 2ὕ 2 8 - , 

ἔδοξας εἶναι, χαμ΄ ἴσον τῷ μηδενί. 
, - ἌΡ 2 γ ’ ὩΨΝ χαίτοι σὲ Θῆβαί γ᾽ οὐχ ἐγαίδευσαν χαχὸν 

2 - , 

οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἄνδρας ἐχδίχους τρέφειν, 
27 

οὐδ᾽ ἂν σ᾽ ἐπαινέσειαν, εἰ πυϑοίατο 
συλῶντα ταμὰ χαὶ τὰ τῶν ϑεῶν, βίᾳ 
57 - 

ἄγοντα φωτῶν ἀϑλίων ἱχτήρια. 
“οὔκουν ἔγωγ᾽ ἂν, σῆς ἐπεμβαίνων χϑονός, 

οὐδ᾽ εἰ τὰ πάντων εἶχον ἐνδιχώτατα, 
ἄνευ γε τοῦ χραίνοντος, ὅςτις ἦν, χϑονός, 
7.9 το ἈΡ ΣΕ ΓΝ Ε τ 3 , 

οὐϑ' εἷλχον, οὔτ΄ ἂν γον, ἀλλ᾽ ἠπιστάμην 

909. Νιιῃ οὐδὲ νυῦνραϊρι ΤΉ βθι5 
ἄθη Κύθοὴ ἀθν Αηγθάθ, νυρ]. 952 Γ. 
1554: 

912. ὧν πέφυκας, 4. ἢ. ΔῈ 
ΤΠΘΡᾶποΡ, νγοζιι οὔτε σῆς χϑο- 
μνός 415. γ)θίου 5 6. ΑἸ] οαιΐοη 
ΒΙηΖι {. 

918 ---18 [ἀπνὺ ΤΠ Θβθιι5 115, νν ἃ - 
τπὶ Κυθοῦ οὐ χαταξίως Θησέως, 
919 ---ΡΘ1, ννᾶλυμ 6 ΤΠ Θη5. πη- 
ὙΠ Ρα 1 ΘΟ πη 461} ΠΔ}}6. 

9. τὰ τῆσδε τῆς γῆς κύ- 
οινα, ἀϊθ ἀπνθη]θ 2} 10}} Ρ ΘΠ] θη ἢ 
δαϊζιηροη ΑΟΠΚα5. Μιν Κυάἢρϑιὶ 
Νομάραοκ ἱρὰ ἀϊδ οαιρῦγοπάς γ6ι- 
Ἰοιζιιηρ ἀθυβθΊ θη ἀὰροἢ ἐπειςπεσών 
πδοῖ εἰςελϑών 9138 ποοϊπιὰ]5 Π6}- 
γΟΡΡΘΠΟΒ ΘΗ. 

917. ΑΘθη]Ποῖ Κῦηϊρ Ῥο] 5605 
ΑΘΒ0Ν. ϑΌΡΡ!. 919. Ζίμι κῆρυξ ἀθν 
Αεργριϊαάθη: ἀλλ᾽ ἡ γυναικῶν ἐς 
πόλιν δοκεῖς μολεῖν; 

- Ζ 7 Ψ]. 

919. Ρίπάανοβ ΕἾ. ἴπο. 1608 ἃ οὔ- 
τοι μὲ ξένον οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοι- 
σᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ Θῆβαι. 

922. τἀμά, πιϑίη [πὰ: τὰ 
τῶν ϑεῶν νἱνὰ ἀυΓῸ] ἄγοντα 

ἔχ. πᾶθου. δυ]άαιθυι, ᾿Π50 ΓΘ 
Οοά. 415 ἱχέτης δαιμόνων 241 {΄ 
ΘΟ ΚΟΙ 6 νν ἃ}. 

9022. φωτῶν, ἀϑλίων ἔχετ., 
φῶτας ἀϑλίους ἱκετηρίους. ΚΜ Εὶ. 

ὅ4. 
926. Τιιιο. ὃ, 54 ὡ ἔχομεν ὁΐ- 

καια πρὸς τὰ Θηβαίων διάφορα. 
920. Κνθοθ ἀᾶάρορθη 1} πὰ 

ἄἀδηη βϑῖπο βία δὰ δῦ, γΘηη πη 
ἄδθν [ἀπά οϑθουΡ πἰπάθνι, τυᾶμροηᾷ 
ΓΙ Θϑοῖι5 πηθίηϊ, 6" νυῦγαθ 516} νοπ 
ΨΟΡΠΠΘΡΟΙΝ. δὴ 16 ΒοΙῦν 6 νγθηάθη. 
Ιπά 655. ΚΙ πρὶ ἀϊθθθ}" ὙΘΡΒ. Πἢ γ6}- 
ἀδομεῖρ, σα! ἤθθοη 927 ἴ. 

921. ἕλκειν 60 δὰ} ἀΐα νοῇ 
ἄθπ πομποί νγβ βοιηθρρίοι Μδ4- 
οἰθη, ἤγον διῖ ἀδπ νοῦ Κρύθοπ 

910 

910 

920 
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,ὔ 7 ᾿] -Ο ς ων , 

ξέγον τιαρ᾽ αστοῖς ὡς διαιτᾶσϑαι χρεῶν. 
Χ , 2 3 γ ΐ ’, 

σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐχ οὖσαν αἰσχυνξις πόλιν 

990 τὴν αὐτὸς αὐτοῦ, καί σ᾽ ὃ πληϑύων χρόνος 

γέρονϑ᾽ ὁμοῦ τίϑησι χαὶ τοῦ νοῦ κενόν. 

εἶπον μὲν οὖν χαὶ πρόσϑεν, ἐννέπω δὲ νῦν, 
τὰς παῖδας ὡς τάχιστα δεῦρ᾽ ἄγειν τιγᾶ, 

εἰ μὴ μέτοιχος τῆςδε τῆς χώρας ϑέλεις 
5 , 2 ξ , Ν -" ’ 

93 εἰναι βιῳᾳ τὲ χοὺχ ὅχων" χαὶ ταῦυτὰ σου 

τῷ νῷ 9᾽ ὁμοίως χαἀπὸ τῆς γλώσσης λέγω. 
ἘΌΝΕΝ 

ὁρᾷς ἕν᾿ ἥκεις, ὦ ξέν᾽; ὡς ἀφ᾽ ὧν μὲν εἶ 
- 
2 

φαίνει δίχαιος, δρῶν δ᾽ ἐφευρίσχει χαχά. 

ΚΡΈΩΝ. 

ἐγὼ οὔτ᾽ ἄνανδρον τήνδε τὴν στόλιν γέμων, 

940 ὦ τέχνον “ἰγέως, οὔτ᾽ ἄβουλον, ὡς σὺ φής, 

τοὔργον τόδ᾽ ἐξέπραξα, γιγνώσκων δ᾽ ὅτι 

οὐδείς ποτ᾽ αὐτοὺς τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοι 

ἴῃ Ῥ]Θίοο ΑΡϑον ΘΡ ον δηθι. Θε- 
αἸρα5. 

928. ΚΕ]. 12 1. ΑΘ50}. ϑαΡΡ]. 911 
ξένος μὲν εἶναι πρῶτον οὐκ ἐπί- 
στασαι. Ὦασοῦ ἀΐοβδθη γον 
νῖρα Θοάϊριι5. 16 ποιὰ βΟΡΘΠ 61 ἴῃ 
οἴη νον  . }Π [165 , ἘΘΒΕΘΙΝΣ (ἃ 
ΘΙ δἴον ἴθ ΑἸΙθὴ. ἄθη δαϊΖζαπροπ 
ἈὈΚα5 ροίαρι παϊ, νϑ]. 4θῦ. 

929 ΠΠὩὉ ΑἸ ΒΟ 55 465919 ἃπ 6ἷ6 
ϑριυσθ βοβίθ! το ἀθάδηκοῃβ. 

951. 2]. 0. Ἐ. 402. Δηι. 281. 
Ααοῖ πἰοράσν οι Ἱἀ νοὶ ΤΉ ΘΒΘι5 
ἀπθοννδδὺ Κυύθοπβ νον υγῖ 804 ἢ, 
ἀὰ δ 6ιχι, βδογαάθ 86}})8ὺ ἃ]5 ἄνους 
πη μῶρος ὀγβομδἰπΐ. 

932. ΥΠῖ. 809 Γ. 

933, τινά, καἶ δομᾶνα: ἀδ 585 

ἃ Π.«.νν ν8]. Α1. 1198. 
9394 ἢ μέτοικος. ιν 150}, νυ 

650}. Ρονβ5. 319 ΑΥ Ραμ 68 ατἴη: 
ρᾶς μέτοικος γῆς ἐκεῖ (οὶ ϑδαἰὰ- 
115) χατέφϑιτο. 

936. βέᾳ τε κοὐχ ἑκών, νϑ!. 
χὰ 808. Ὁ. Ἐ. 1218. 

ἃ 918 νέμων δ 

9896. [ὁ Ἰμϑῖπθ 68. 80 ΜΘ [6 
ΒΡΡΘο 6, ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύω 

991. ὁρᾷς, ἕν᾽ ἥκεις, ὩΣ 
681. -- ἀφ᾽ ὧν εἰ, 912. 

9033. θ.. "ἱδὲ ἀοίπρη [,μπά 5] θυῖθη 

15 Ἃ6Υ ΑΥ᾿ ρΟΒΟΠ] ρθη. γοἸβιᾶῃ- 
ἀϊρ ννᾶρο δρῶν δὲ (κακὰ) ἐφευρί- 
σχει κακός ὁ4δν ἐκ τῶν δ᾽ ἔργων 
ἐφευρίσχει χαχός. 

939. ἄνανδρον, 917. δίαιῃ 
465 δον ὅπη] οιοπ λέγων. ΘΙ 65 
αὐ ΤῊΣ ἴ8ι, 06. 10. τὰν ΘΖ; 

ΦΟΒΟΙΠΡΊΘΡΘη, ἃ. ᾿" 
δοκῶν, ννῖθ 879. 

940. ϑοῖδιι βοιχὶ Κυθοῦ δὴ ἀἷὸ 
ΦΊ6Π6 νοὰ δούλη πόλις 917 νἱο!- 
ΠῚ" ἄβουλος, νν6 1} οὐ" ἄθῃ ἀερθη- 
5812 ζὰπι εὔβουλος Αρεος πάγος 
047 1]: δΙΠΠ6 μιᾶΐ. 

941. τοῦργον τόδε, Δ 0510 }0- 
1 ἀπρϑϑίαμ!, ἀὰ Κύθοη δη 56 1Π8 

(ον αἰθπάπιρκοῖυῦ. πἰομῦ βορη. ΘΡη- 

ΠΘΡῚ. 

942. αὐτούς, τοὺς ἀστοὺς τῆς- 
δὲ τῆς πόλεως. ΜΕ. 191. Εἰ". 
Βδροῖι. 959 κόμιζε διὰ μέσης μὲ 



ΟἸΔΙΠΟῪΣ ἘΠῚ ΚΟΛΏΌΝΩι. 

 - Ἐ ο’ 3 ΒῚ - 

ζῆλος ξυναίμων, ὥστ᾽ ἐμοῦ 
.7ὔ᾽ 

ἤδη δ᾽ ὀὁϑούνεχ᾽ ἄνδρα καὶ 
27 2 , 2 2 2 

χάγαγγον οὐ δεξοίατ᾽, οὐ 

128 

, , 

τρέφειν βίᾳ. 
πατροχτόνον 
ὅτῳ γάμοι 

2 

ξυνόντες εὑρέϑησαν ἀνόσιοι τέχνων. 
-- ΡΣ αϑδξ 2) Ἂν» ’ 

τοιοῦτον αὐτοῖς «ρεος εὐυβουλον παγον 

ἐγὼ ξυνήδη χϑόνιον νϑ', 
« 2 γο 

οος ΟοὐΧλ ξἕξὰ 
ὕ 

’ 7 2 , - 2 ς - , , 

τοιουςὃ ἄλητας τὴδ ὁμοῦ ναιειν πόλει" 
ᾧῳ πίστιν ἴσχων. τήνδ᾽ ἐχειρούμην ἄγραν. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἂν οὐχ ἔπρασσον, εἰ μή μοι σειχρὰς 

αὐτῷ τ᾽ ἀρὰς ἠρᾶτο χαὶ τὠμῷ γένει" 
2 δ ς Χ ).-}) ἈΦ ἡ Ὁ - 
ανϑ' ὧν πεπονϑὼς ἠξίουν τὰἀδ᾽ ἀντιδρᾶν. 

ΩΝ Ν ΕΣ Ν - , 2 ,, ἿΝ 

ϑυμοῦ γὰρ οὐδὲν γῆρας ἐστιν αλλὸ πλὴν 
- , ΒῚ 2 Ἁ 25) [4 

ϑανξῖν" ϑαγόντων δ᾽ οὐδὲν ἄλγος ἄστεται. 

Θηβαίων χϑονός - μόνος γὰρ ἌΝ 
τῶν εἴιι᾽ ἀνήρ. Κιὶ ὕ 0 αν. 
4. Α.2. --- Πὸν Αδοιιβ. Βοὶ ΩΣ 
σοι 5ἴανι 465 Π)αιϊν8 (Λ686}}. Δρ. 
941 ἔρως δὲ μή τις ἐμπίπτοι στρα- 
τῷ) πδοῖι ἄθιῃι ϑἴπῃο ἕλοι, λάβοι. 
Ἐλαν". Γρῖι. ΑὉ]. 808 ἐμπέπτωκ᾽ ἔρως 
τῆςδε στρατείας Ἥλλαάδ᾽ οὐκ ἄνευ 
ϑεῶν. ἨθΡᾷο!. 84 ἐμβῆσαί νιν 
ἵππειον δίφρον ἡ ἱκέτευσε, ὕϊιον ἐμ- 
βατεύειν χῶρον. (Π66ὴ) πὰ! 14}. 
αὐτούς ἴῃ »4514"4.) 

οΔϑι τῶν ἐμῶν ξυν. 66}}} δα 
ἴϑιαιοπο ἀπὸ Αμμροπθ. 

045. δεξοίατ᾽ 5ιαι ἀ65 παπά- 
50ΠΓ[Ὶ]. δε ξ α ἰα τ᾿ Ε]ΗΙ516Υ. --- γ - 
μοι τέχν ων ἰδ νοιι διαπάραῃκιο 
ἀον [οκαβίθ δὺβ Ζιι ἀθηκοη: Εἰ ἢ ὁ - 
νλιπά ἄδθν ΜΏΠΟΡ τα ΟΙ ΘΠ 6 ἢ 
Κιπάερπ, νϑ!. ἀάροροη 918. Εγϑὶ 
ἀσγο]ι ὅτῳ Ξγεες ἈῊΙ: 
912) εὑρέϑησαν ρα ἀ6ΓΡ 4|}- 
ϑοιηθῖηθ Αὐιδάρυοκ δα Ὁ αΙριι5᾽ ν 6 .- 
δ Πη155 δηροννᾶπάϊ! : ἄθὴ ἀθν 
ανοιοὶ, οἰπὸ ἘΠ τὰν 50 6 ἢ 
Μυϊίον ἀηὰ δ π, ἴῃ ἀδ6ν 
πᾶ, 16 510}: σοζοῖρι παῖ, 
ΔΠΚΊΘΡτο. Ὠ΄6 Βοχιθιιπηρ δα} ἀϊ6 
ἴὰ [ποϑϑὲ θρΖθαρίθη. Κιίπάον (989) 
βομϑίην ἀδροσθη ΘΠ" ἰῃ ἄναγνον 
Ζὰ ᾿ἰΘρθη. 

941. ΝΕ]. 940. 
948. χϑόνιον, ἐγχώριον. ---- 

ὃς οὐχ ἐᾷ [ἵ., ἱπδοΐουπ ἵππὶ ἀἴδ 
ΟΡ δραυ βίοις ἄνουν. ἀΐθ διίίθοη. ζΖα- 
βίαπάα. 

960. τήνδε -- ἄγραν, ἄθῃ 
Οοάϊρι5. ὙγΙΟάον ἀπροϑιϊπιπι! 56- 
παΐίοη, νῖο 941]. 

951. χαΐ ἴπ ἀορροϊίου Κυαι Ζὶ 
ἴαθβοη : ἀπά διὸ ἀἃ5 {πᾶὶ ἰοἢ 
ΒΟ οἢ... ἥμαε γὙ51.. ΣΌΥΔ Ἢ: 
ὕεθον μοι, αὐτῷ τε -- καί πὰ 
4θ1. 868. 

053. Καϑοι οἰβποῦ 510} θη αναπά- 
5812 211 ἴ. ἃη. 

954. ϑυμοῦ γάρ [ἴ., ν]. 814. 
ΚΡύθοῆ, δοίη ψουίηροα. Ρδϑοιδηϊ- 
δϑηά, ποθ ῦ ΠΡ Δ Ρ510} 5105. ἀθη 
85 ἄδιι 64. φριηδοιμίθη νορνν αν ἢ 
56 108: δ}, ν6}]. 927. 991. -- -γῆ- 
ρας, ννὶθ ἩΡΟΡΡΑΙ δορί. 082 οὐκ 
ἔστι γῆρας τοῦδε τοῖ μιάσματος, 
πϑ 1}. νΘΡΡΌΒϑοπθα Β]αΐ65: ΠΙΘΡ 
Ἀ οκβιο “δι Κυθοῆ, ἄθη «γέρων. 
ϑρΡΊοΝ νυ ΠΠοΙΙ βαρίθ πιὰ ὃ ϑυμὸς 
ἔσχατον γηράσχει. 

950. 
ΠΟΡΤοὶ 
5η4 ὕρον" ἄθπ ϑυμός Βἰπαιιβ, 
ΕΣ 1 ὲ 

Νὰ ἀἰοὸ Τοάϊοπ, ἀϊ6 Κοὶ- 
ΒΟΠΠΙΘΡΖ ΠΙΘΙ ΘΙΠΡ πάθη, 

νΒ]. 

945 

950 

θδῦ 
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χιρὸς ταῦτα πράξεις οἷον ἂν ϑέλης" ἐπεὶ 

ἐρημία με, κεὶ δίκαι᾽ ὅμως λέγω, 
σμιχρὸν τίϑησι" πρὸς δὲ τὰς πράξεις ὅμως 
χαὶ τηλιχόςδ᾽ ὧν, ἀντιδρᾶν πειράσομαι. 

ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 

900 ὦ λῆμ᾽ ἀναιδές, τοῦ καϑυβρίζειν δοχεῖς, 
γότερον ἐμοῦ γέροντος, ἢ σαυτοῦ, τόδε; 
ὅςτις φόνους μοι χαὶ γάμους χαὶ ξυμφορὰς 
τοῦ σοῦ διῆκας στόματος, ἃς ἐγὼ τάλας 
ἤνεγκον ἄχων. ϑεοῖς γὰρ ἣν οὕτω φίλον, 

90 τάχ᾽ ἂν τι μηνίουσιν εἰς γένος χιάλαι. 

ἐπεὶ καϑ' αὑτόν γ᾽ οὐκ ἂν ἐξεύροις ἐμοὶ 
ς , 2, γ0 γ 2. (ἢ 

ἁμαρτίας ὀγνειδος οὐδέν, ἀνϑ' Ὅτου 
’ 7 5 3 Ν Ν Ρ] , Ἅ ς , 

ταδ᾽ εἰς ἐμαυτὸν τοὺς ἐμοὺς ὃ ἡμάρτανον. 
γ Ν , .ὕὔ , Ν 

ἐχιεὶ δίδαξον, εἰ τι ϑέσφατον :τατρὲ 

οτοχροησμοῖσιν ἱχνεῖϑ᾽, ὥστε πρὸς παίδων ϑανεῖν, 
- ΌΧΝ -ΨὉ Δ Ρ] " , γ΄. 

πῶς ἂν δικαίως τοῦτ οὀγειδίζοις ἐμοί, 

967. ἐρημία, νβὶ. 878. 880. 
οὅ8. Τα ἀθηπδἃοΪ. ννἃ5 4ὰ 

1150, βδόρθη ἄριη ΤΠ πη 
6 ψοΡάοΘ 10} ..... ἀθννδμη- 
ΤῸ} νυ αγ4 6 1Ὁ"ν Ἐπ} ]10} ἈΪΠΙΘΙ ὦ ὅμως, 
Ἄν 6] ΟΠ65 Ζὰ χαὶ τηλικόςδ᾽ ὧν κ56- 
πῦνγι, ἱπιορραηρ, ννοάσο ἢ}. 46 Ρ 
ὑοῦ ρ οι ΟΠ ΘΙ οἰηθ5 ἀδροηβαίζθοϑδ 
Θηϊδιαπα, Ὑ Θ]ΟΠΘΙ" σὰ ἀθν (ΟΠ  ΘΟΙαΡ 
πρὸς ταῦτα τάξεις νογοῖνοι Πδ1. 

900. λῆμ᾽ ἀναιδές, νρ]. 868. 
916. ϑδοιπηδο}!) ἄθβϑθη, νγὰβ ἀὰ ρὸ- 
ΒΡΓΌΟΠΘΙ, [ἅτ ἅ0} ἀ10) χαροκ, 
ἀοΓΡ ἅἀὰ πηνουβοπᾶμην ροπαρ Ὀ]51, 
τ" Ζι ΟΡ Ζὰ ΠΟΘ, νὴ ἃ5 
10} οἰπὸ Βονν αβϑιβθίη ροῦμᾶπ. ΟΡθη- 
οἷη ᾿6βομπηρ ἀθΡ Βυά 61" 510} 
56 1058. ἀσγο! ΒΘΒΟ ρα πΡ 46." 
ΟΠ βίου. 

902. δῖ6 ξυμφοραΐί νοριο θη 
01} ἀὰ5 β᾽οβδμηΐθ ἴῃ ΕὌ]ΡΟ 465 
φόνος υπᾷ γάμος δηϊδίαηάοπο Ν155- 
δΌΒΟΙΙΟΚ, παι θη! ἢ 4ἰ6 ΕΡΖθαριιηρ; 
γθη ΚΙπάθΡη ΠΤ Ιοκᾶϑιθ. 

9ρ4. ἤνεγκον ἄκων, ἄογοα 

Π50}} } ἀἸΘῸ ὕνλοῖνοι" οὶ ΜΡ, ὙΒ]. 
521. ΕἸ ΘΠΙ ΠΟΙ, Ρᾶ58. ἥνεγκχον 
ηππ" δι ΝΕ Μονὰ ἀδθς γαίογβ, ἀδὺ 
06} 415 Ο61}0 ἀδ5 [{6 0} 5 θη 416 
Ηδυρίβδο!ο ἰδὲ. -- Υ8]. ἀἴ6. ΕΠ]. 
Ζύπ ΟΥΣ 

0001. Ῥονδόμ] 0) Καπηϑὲ ἀπ Ὠ}11" 
ποῦ ἄθη δοῦν 465 ΒΓΟΥ 618 
τόμ θη (ἄα ΙΟἢ πΙ οὶ κακὸς φύσιν 
θη 2710 [.) [ἂν ἀᾶ5, νγὰβ 10} ["6- 
γΕ] 16. ον" 8ὃιιΖ ἀνϑ᾽ ὅτου --- 
ἡμάρ! τανον ἰδὲ Βρθχθρθϑθ νῸὴ 
ἁμαρτίας. 

908. εἰς ἐμαυτόν, ἰπβο! Ὁ 1 
ΘΙ" 510}. 5610 5: ἀπγορ ἄθη Μορα ππὰ 
ἀθϑϑοη ΕὈΪΡΘη. ἴη5 ἰἰοίθία Ἐ]οπα 
δίαρΖίθ. 

910. Υ̓ρ]. Ἐπ᾿. Ῥμοθη. 1601 ἢ. 
πρὸς παέδων, νβὶ. ταὶ ἄθπι 
ΡΙαΡα] ΕἸ]. 898. 

911. τοῦτο, τὸ ϑέσφατον. 
Οοαϊριβ ΔΘ ΠΡ ἀὰ5 Οὐκ] τπὰ 
ἀοβϑθη ΕΠ απρ ἀπροῖ ἄθη Μογα 
ἀ65 1,105. 5]. τι 454. 

κων... κώ “5... 
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ὃς οὔτε βλάστας σω γενεϑλίους πατρός, 

οὐ μητρὸς εἶχον, ἀλλ᾽ ἀγέννητος τότ᾽ ῆ; 
εἰ δ᾽ αὖ φανεὶς δύστηνος, ὡς ἐγὼ ᾿φάνην, 
εἰς χεῖρας ἤλϑον πατρὲ καὶ κατέχτανον, 

Ν ᾿ τ Β.) ΕῚ [ν᾽ 3. ὁ 
μηδὲν ξυνιεὶς ὧν ἔδρων, εἰς οὺς τ΄ ἔδρων, 

πῶς τἂν τό γ᾽ ἄχον πρᾶγμ᾽ 
μητρὸς δὲ, τλῆμον, οὐχ ἐτταισχύνει γάμους 
οὔσης ὁμαίμου σῆς μ᾽ ἀναγχάζων λέγειν, 

«ε«'! ᾿] “- ΚΊΣΟΣ 

οἵους ἐρῶ ταχ. 
Ὁ Ψ 5» ) Β] , Ἅ , ’ 

σοῦ γ᾽ εἰς τὸδ᾽ ἐξελϑόντος ἀνόσιον στόμα. 
᾿ 5.7 .- 

ἕτιχτε γάρ μ᾽, ἕτιχτεν, ὥμοι μοι καχῶν, 
οὐχ εἰδότ᾽ οὐκ εἰδυῖα᾽ χαὲ τεκοῦσά μὲ 

ς » 2) - Ξ ᾿ , αὑτῆς ὄνειδος παῖδας ξξέφυσέ μοι. 
2 2. ἘΝ τ 5. ὔ ᾿ . ΟΝ ἊΣ δ οὐκ 
ἀλλ᾽ ἕν γὰρ οὖν ἕξξοιδα, σὲ μὲν δχὸντ΄ ἐμὲ 

χείνην τε ταῦτα δυςστομεῖν" ἐγὼ δέ νιν 
2} ψ] ’ , 3 » , 

ἄχων ὅγημα, φϑέγγομαί τ΄ ἄχων τάδε. 
7 2 2 Ν ΟῚ 2 - 2 2 ’ὔ Ν 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὔτ ἐν τοῖὶῖςὃ ἀχούσομαι χαχὸς 
2 Ἁ - 

γάμοισιν, οὔὐϑ᾽ οὔς αἰὲν ἐμφορεῖς σύ μοι 

φόνους πατρῴους ἐξονειδίζων πιχρῶς. 

ΟΠ. οὔτε -- οὖ; "ἴθ. Απϊ. 
249. 

Ὁ. φανείς, ἃη5. Τ 5 65- 
τα 86 Κοιῃ πιθπ, δοροιίηοιν' 
46 ἀγέννητος ; ὡς ἐγὼ ά- 
»ὴν». χὰ Πριπ ον πρΊ 0 Κ., 
Ϊ6 10 ἀδπη ἄαΖι ἴῃ ἀδν 
Τηαὶ σοΡθογθὴ ΨαΡ4 6. 

910. ΝΕΙ. ὅ406 ἁλοὺς ἐφόνευσα. 
θ θη. ΟΡ ΘΡΒΘ Πρ ἄθη [,105 ἴπὶ 
Ζονηο, 0. Β. 8071 

911. πῶς τᾶν (τοι ἄν) Εν. 
ΒΥ ΖΘ 6 βίαι πῶς γ᾽ ἄν. ὙΥ ἄνα 
δοῖ νοάον ἂἃπ ἄθι ἀορροιίθη γὲ 
ΠΟΟΝ ἂχ γε ἴπ ἀθν"" Εαρο Αηβίοβϑ 
δὶ ΠΟΘ, 850. ΘΙ ΒΟ θη πῶς γὲ 
ἀοοῖν ἴῃ Νοίιβαίζο πηι ΠΠτ. Πιη- 
ἀον πῶς ἄν. --- ἄκον, 240. 

978 {Δ [πάθιν 64. πδοῖι Βοϑργο- 
Θπππρ 465 νιοοΡ65. Ζιι ἀν ΕΠ6 
πῦ ἄορ Μυϊίον ἄθλου θοι!, Ἰοοὲ 6 

Β}Ὶ 2 ’ ’ 

αν ειχότως ψεὲγοις; 

3 2 οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι, , 

νοῦ Νριιθὴ. ϑβϑίπθοη Ὑγτάθυν Π!6ῃ, 
45 ἀγαπθηπα[ 6 σὰ Βου θ ἢ, πδ0}}- 
ἀγάοκηῖοι. ἂἃπ ἄρα Τὰρ. 

980. οἵους ἐρῶ τάχα, οἷπὸ 
Επ6 ππίον [πηϑίᾷηάθη., 16 ἴοἢ 516 
ΒΊΘΙο. βο! ἄθνΡη ννοΡάθ. 

9891 70. Ἔτωζεεν; δὰ τὖῦ) 
πιοΐπο Μαιιον, οἶπο ἀἄδ85 5816 
ποῖ 0 ἀϊθ565 νου  [π155 ἀπποίθ. 

0832. τεκοῦσα, πηᾶ 5]16, 
᾿ποῖπμο Ἰοι θ το Μαῖιίον 5[61- 
σον} ἀὰ5 ὙΥΙἀοΡπαιαν το ἀπὰ Εὑηι- 
βδοίζι μα ἄπγοῖ ἀἷθ Ζιυβαιηηθδηβ.6]- 

9710 

980 

990 

Ἰὰπρ᾽ πὴῖϊ παῖδας ἐξέφρυσέ μοι. - 
0851. ἄκων, ὅ99 ἢ. 
988. Βεϊά65, ἄθῃ φόνος υὑπά γά- 

μος, ποομη 5 ΖιιβΔΙ ἸΘη ἀ5βοπά 
Κοιππῦ Οδά. ἁυΓ ἄθπ δον ορραηκι 
465 ἀδηζθη Ζυγίοκ. 

989. αἰέν, φιρίονίβοιμα Εχᾶρρο- 
Του, 4ὰ Κύθοῦ ἴθι" ἄοοϊν Πα] 
944 ἀᾶνοῃ ΘΟ ΘΡΡΟΟΙ ΘΠ. 
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« ’ 3) 3} Ἐξ ἐτῇ Ἄ 5. Ἄ - 
ἕν γάρ μ᾽ ἀμειψαι μοῦνον, ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ. 

γὕ ’ Ν ἢ 2 ψ Ὰ ΡῚ ’ 

εἰ τίς σε, τὸν δίχαιον, αὐτίχ ἐνθάδε 
, ) "» 

χτείνοι παραστάς, πότερα πυνϑάνοι᾽ ἂν, εἰ 
᾽ ) ς ,’ ὌΝ , 2 ὙΝ 2 ’ 

πατήρ σ᾽ ὃ χκαίνων, ἢ τίνοι᾽ ἂν εὐθέως; 

9950 δοχῶ μέν, εἴπερ ζῆν φιλεῖς, τὸν αἴτιον 
27 2 7 

τίνοι᾽ ἂν, οὐδὲ τοὔνδιχον πεεριβλέττοις. 
- ὃ 

τοιαῦτα μέντοι χαὐτὸς εἰςέβην καχά, 
ο ϑ ν ἐ τα 0 Ἡ πο ὧν ν Ν 

ϑεῶν ἀγόντων" οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατρὸς 
Ν 5 ΙΕ -Ὁ Β] - 2 , 

ινυχὴν. ἂν οἰμαι ζῶσαν ἀντειπεῖν ἐμοί. 

1000 σὺ δ᾽, εἶ γὰρ οὐ δίκαιος, ἀλλ᾽ ἅπαν καλὸν 
" 3 

λέγειν νομίζων, δητὸν ἀρρητόν τ᾽ ἔπος, 
΄ω 2 -«- 

τοιαῦτ᾽ ὀνειδίζεις με τῶνδ᾽ ἐναντίον. 
χαί σοι τὸ Θησέως ὄνομα ϑωπεῦσαι καλόν, 

' Ἁ 2 ’ ς ’ὔ - 

χαὶ τὰς ᾿ϑήνας, ὡς χατῴχηνται χαλῶς" 
3 2 ξ -Ὕ - 

τυροῦ χάϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπαινῶν πολλά, τοῦδ᾽ ἐχλανϑάνει, 
ς » 2 .ὕὔ᾽ - Ν Ψ , 

οϑουνξὲκ εἰ τις γῇ ϑεοὺς ξπισταται 
- , «! - 7 ς ’ 

τιμαῖς σεβίζειν, ἢδὲ τοῦϑ' ὑπερφέρει, 

9462. τὸν δίκαιον, [ιὐπηΐβοι, 
ἀὰ Κυθοῦ ὕβ61}} 485 δίκαιον αἱ- 
δινῖ, νϑὶ]. 891 ΠΠ. 941 [{΄ 

9938. χετείνοι, Μίϑπθ 806} - 
ἰθ6. σὰ ἰἰῦάϊθη, νβ]. Οάγϑβ5. 10, 
481. Αἴ 1120... ΟὃΣ Η᾿ 1454. 

990. τοὐὔύνδικον, τἷῦ ΒόΖιιρ; 
δι} 992. 

007. εἰςέβην Β]οῖνε ἢ ΒΙ146 
νὸν ϑεῶν ἀγόντων, νϑῖ. 258. 
πάθη 64. ΠΙΘΡῚ ϑοίηθ Πθομι- 
Γουραπθ 560 }}1658ὺ, ΚΘΟΙΡΓ 6 χὰ 
ἄθιι 904 νογδιβρ βο !οκίθ. ανιηά- 
σοάδηκοη Ζυροκ, ΘΙ 561 νολὶ ΖΟΓΠΘ 
ἀογ αδιίον ἀᾶζι 56 Ἴ 6 θη ννογάθη. 
-- τοιαῦτα μ., ν8]. 181. 

998. οἷς -- ἐμοί, αιϊΐν ἀδν 
ὅδοιθ τππὰ Ρϑύβοη, νβὶ. Ζζὰ Αἱ. 
1002: νοβϑοδοη 5610 851.» 465 
γαΐουϑ ἀαοἰβδι, ἸοΡιο ορ αἂπἀ 
Ἰᾶϊιο ΒροΒϑΙπ αΠ 5, ΠΣ ΠΙΘΒ1 
ΥΙἀ ΘΡΒΡΤ ΘΙ θη νυν ἅν 46. 

1000. -σὺ δέ, σοροηῦθον ἄθμι 
[μαἷο5, ἄθν Ορά. πίον ἹάοΡβργο- 
θη νυ ὔράθ, Νδομάνριοκ σαμὲ ἀὰῇ 
εἰ, ἀὰ. θΘ6ἀ. ἀᾶ5, Ζῃ} ϑοόιδὰ ροὶρᾶ- 

Ἶ “ 
βδόπο δίκαιον εἰναι ἂἀθ5 Κυθοη (992) 
ἃ15 Μάϑκο οὐκὶᾶν!. -- ἅπαν νο- 
μίξων καλὸν λέγειν, νρ]. 101 
Π., 801. 

1001. ῥδητὸν ἄρρητόν τ᾽ ἕ- 
πος, αἰἱοοηάα ἱαοοπάα, νϑ]. τὰ 
Ρμ. 1442. 

10085ὅ. τὸ Θησέως ὅ. ϑωπι., 
940 ἢ. 

1004. καὶ τὰς ᾿49., 941|. 

1005 ἴ. Βοὶ «Π]16η ΠΟ ϑοΡ ΘΒ η- 
ϑθ6η ὕβθο 516 }151, ἄν ἄθη Ηαπρίραῃκί, 
455 ΑΙἰΠθη ϑεοσεβεστάτη πόλις, 
258 ἢ ΜΙΐ βυόβϑϑθιὴη ἀθβοιοκ ρα 
ἀἴθβο νονννρ ἃη5 π6 ΡΌΒΙΘΙΠΏ, 
ἀὰ 6. ἃ} ἀϊθ ΑἸ ΘΠ6Ι ῬΤΌΒ56η Ε]η- 
ἀγιοκ ᾿ηΔΟΠ ἢ. 5516. 

1001. θὲ5 πη 5ο ιν ]Π]1οΠ6 τιμὰς 
(αυν. Α γι. τιμᾶς) σεβ. Κἂπη 
ΒΟ ΡΠ ΟΝ. ἢ ϑίπηθ νοη εὐσεβῶς 
τιμᾶν δοίαδδι πὰ ἀθν Αοοιιϑα ιν 
ἀλνου δ ηρῚΡ βοιδοι ννοράθη. 
νυ  [6ΠΠ|ὰ ἢ; ον" Ὁ] ΟΕ, ὁ" τιμ αἴς 
οἶον" ϑεοῖς τιμάς 1 Ἰοβθὴ ἰδ, 
ἀὰ Ὀίομιον τιμὴν Διὸς σέβειν, δέ- 

» 
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να" τ! ν , Χ ΦΝ , ϑὼ. 5. ἡ 
ἀφ᾽ ἧς σὺ χλέψας τὸν ἱκέτην γέροντ᾽ ἐμὲ 
αὐτόν τ᾽ ἐχειροῦ, τὰς κόρας τ᾽ οἴχει λαβών. 
2 ν τ Ὑσιὰς -ω ς ΝΝ Ν 2 ᾿ 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐγὼ νῦν τὰαςδὲ τὰς ϑεὰς ἐμοὶ 

χαλῶν ἵχνοῦμαι καὶ κατασχήτττω λιταῖς, 
ἐλϑεῖν ἀρωγοὺς ξυμμάχους 9ϑ', ἕν᾽ ἐχμάϑης 

οἵων ὑττ᾽ ἀνδρῶν ἥδε φρουρεῖται πόλις. 
ἐν ἐροϑε τς 

ὁ ξεῖνος, ὦναξ, χρηστός" αἱ δὲ συμφοραὶ 

αὐτοῦ πανώλεις, ἄξιαι δ᾽ ἀμυναϑεῖν. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ἅλις λόγων" ὡς οἱ μὲν ἐξηρπιασμένοι 
σπεύδουσιν, ἡμεῖς δ᾽ οἱ παϑόντες ἕσταμεν. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

τί δῆτ᾽ ἁμαυρῷ φωτὶ προςτάσσεις ποιεῖν; 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ὁδοῦ χατάρχειν τῆς ἐχεῖ, πιομιτεὸν δὲ μὲ 
- 2 

χωρεῖν, ἵν, 
ΒῚ Ἀ γ ΄ - 2 2 

εἰ μὲν ἔν τόποισι τοῖςὃ᾽ ἔχεις 
.Ἶ Ὁ ς  - Ἄ, ἈΝ Ν] ὔ ΒΝ] ’ 

τὰς παῖδας ἡμῶν, αὐτὸς ἐχδείξῃης ἐμοί" 

εἰ δ᾽ ἐγχρατεῖς φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ στονεῖν. 

χην ϑεῶν σέβειν, ϑεοῖς ϑυσίας σε- 
βίξειν . ἅμη!. νϑρθἱ πάθη. 

1008. τὸν ἱκέτην, τπ ἴδ 
ΗΪπἰδηϑοίζιηρ 46. τιμαὶ ϑεῶν νοὴ 
ϑοίίθη ΚΡυθΟη5 Ζιὶ ΠΡΡΊΡΘΗ. 
1009. ὕπερθεν αὐτόν τε-- τὰς 

κόρας τε σὰ 951; ὕβον οἴχει 
λαβών κι 894. 

1011. γβὶ. 0. Β. 1446 ἐπισκή- 
πτὼ τὲ χαὶ προς τρέψομαι. 

1012. ϑ᾽ [610 ἴῃ ἄθη ΒάοΙΘα, 
ἄ06}} Ὑ8]. ΑΘ86}). ϑὅυγργ!. 126 ἐγὼ 
δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίκους ϑ᾽ ἥξω λα- 
βών. 

1010. οἱ μὲν ἐξ., ἀἴοὸ πομποΐ 
465 Κυθοι, 16 ἰῆσλϑη δ} [ΟΡ Γ0}- 
Ρθῃ. )ὰ5. Μοάϊιπ ννῖθ ἃ} ἴῃ 
Ῥνοβὰ εὕρημαι, κεκόμισμαι αι. ἅδη]. 

1019. τῆς ἐκεῖ, ἀδ5 γ6ρθ5, 
γν ΙοΠον ἀονν ρθμι, {ΠΠΡ Ὁ, γνΟἸη 416 
Μᾶδονιθη θημ νι. --- σπεομπὸν (δέ 
με χωρεῖν ἰδὲ ἄθπι οὐβίθῃ ΟἸ1θάο 
(προςτάσσω σοι) ὁδοῦ κατάρ- 

χὲ ἐν Ἀ55ΠΉΠΠΓΡΙ, βίατι ἐγὼ δὲ ποι- 
πὸς χωρήσω, νβ]. Π. ὃ, 88 ἄλλους 
μὲν χέλεται (ΡΥ 15) τεύχεα ἀποϑέ- 
σθαι, Αὐτὸν δὲ μάχεσϑαι. 

1021. Κυδθοὴη 50}} ἀϊὸ Μᾶδομθη, 
[115 ΟΡ 516 οὗννὰ βοόὺῖ ἴῃ ἀον Νᾶϊι 
γ υϑίθοκε πᾶ], 56 105 ἄθιη ΤΊ βθιι5 
Ζοίβθη. δον ΡΟ. ἃ} 61 ΖΘ ἀθιὴ 
Τηθδθι5. οἷμθ 50 ϑδϑηϊπηθπίαϊο Β6- 
ΖΘΙΟμπαπρ ον Τδομίον 465 Οδά,, 
ννὶθ 510 ἀἴὸ συ)». τὰς παῖδας 
ΕΠ ὧν 2... οὐ ΒΘ ΙΞΒ Μὰ ἀοΙθπ, 
ΡΊΘΡΗ. ἨΡινᾶπη, 500} ἴθ ἡμῶν, 
γον Δηάθρο ἡμῖν νον! ίθη. 
οἴη Ζὰ ἔχεις 56! 565 ΡΝ υοἰρίμμι : 
10} 5]Δ})6, ΡῈ ϑ0ρ".. 50Ε 016} τ ὦ 
παῖδ᾽ (Δαῖ. 5517) ὁδηγῶν, 1η- 
ἄθιν ἀν ΒΕρΙΙ 465 χατάρχειν τῆς 
δδοῦ (νΕ]. 1025) εἰ Νομάνιοκ νυ ῖο- 
ἄρον. νυ ἄνα. 

1022 Γ. Ῥγδππ ἅρδΡ ἀἷθ Ὀοίπθι 
ἄγ Μᾶάονθη. χηδομερ ΠΘθη., 50 

1010 

1010 

1020 ᾿ 
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2) ἈΝ 

ἄλλοι γὰρ οἱ σπεύδοντες, οὖς οὐ δή ποτε 
χώρας φυγόντες τῆςδ᾽ ἐπεύχονται ϑεοῖς. 

1028 ἀλλ᾽ ἐξυφηγοῦ" γνῶϑιε δ᾽, ὡς ἔχων ἔχει, 
χαί σ᾽ εἷλε ϑηρῶνϑ'᾽ ἡ τύχη" τὰ γὰρ δόλῳ 
τῷ μὴ δικαίῳ χτήματ᾽ οὐχὲ σῴζεται. 
χοὺχ ἄλλον ἕξεις εἰς τάδ᾽ - ὡς ἐξοιδά σε 
οὐ ψιλόν, οὐδ᾽ ἄσχευον ἐς τοσήνδ᾽ ὕβριν 
«! ’ ω ᾽ -- 

1000 κοντὰ τόλμης τῆς τταρξστωσῆς τανῦν, 

ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτῳ σὺ πιστὸς ὧν ἔδρας τάδε. 
«ὶ - Ὁ 9) - Χ ,ὔ Ν ,ὔ 
α δεῖ μα' ἀϑρῆσαι, μηδὲ τήνδε τὴν πόλιν 
Ὁ 

ῬΡαπ θη 1" ἀἢ5. πΙΟΙ  δΔηζΖιιβίῦθη- 
βδθη, ἐὰ 16π6 τῃηθίηθη Βοιβίβθη, 416 
1 π6η ΠΔΟΙΘΊΙθη, φονν δα. ΠΙΘ δηΐ- 
γίηποη ννοράθη. 

1029. θ16 ᾿ππθ πὴ πδοι σι 61- 
θη "οϑυϊπηῦ 5᾽πὰ4 (ἰ ΒοζΖιιρ 
ἃ 1017), δ'πά ἃπάρτο, πᾶμ!]. 
415 ΤΠ ΘΒ ππὰ ἀἀ5 Πππ πππρ θη ἀ6 
(ἀοΙο]ρο, νρ]. 8917 Π- 

1024. Υεν}"}. οὺς φυγόντες 
τῆςδε χώρας οὐ δή ποτὲ ἐπ. 
ϑεοῖς, ΜΘΟΙΟΙ Θὴ ἃϊι5 4165 61 

πάρ μπἰπᾶι 5 Θη  Κοιμπ 6 πα 
2ι 8561η 516. ΠΙΠΙΘΙ ΘΙ" 
ἄρ αὐζίονη Ζὰὶ ἄδηκθρθη πἃ- 
"6. 45 ἄβϑιθίοριο οὐ μή ποτε 
-- ἐπεύχονται πᾶ: πιᾶπ᾿ ἴῃ ἐπεύ- 
χωνται οὐδ ἐπεύξωντιαι νοῦ- 
ἅπάον!. )ὰ5 Ρνάβϑθηϑ δι. ἄπτνοῖ Χο- 
ὨΟΡ ΟΠ. τι. ΡΙαΙοη5. οὐ μὴ δύνωμαι, 
οὐ μὴ οἷός τ᾽ ἧς ἰοῦ χὰ ΛΘομ - 

ἴορ ρθη. Ῥθοηη ἰπ δύνασϑαι ππά 
οἷόν τ᾽ εἶναι Ἰἴοοὶ ἀἴδ [αὐ ͵50}}6 
ΚυαΓ νοπ 56 1050, Ὑν ΘΙ] 16 βοηϑὺ ορϑὶ 
ἄσγοι αι. οἄθι (οηϊιποῖ. ΑΟΡΙΒ1. 
Ζαννοθο ροῦν τυ. ἢ δΠῸν 
μα} 6 ἴον δαῦ οι ομίοροαι ὙΥ̓ 6 Ρ6 86- 
ΒοΙ ΄δη : νυ]. 6801}. Ῥνοιη. 550 οὐ- 
ποτε ϑνατῶν τὰν Διὸς ἁρμονίαν 
ἀνδρῶν πάρετε σι βουλαί. 

1028. ἔχ ων ἔχει, ᾿ΡΟΠ 50}, νυνὶ 
6801". ἂρ, 458 ἐχϑρὰ (γῆ, ΤΊ] 8) 
ἔχοντας (ἀϊο 516 656} ἔκρυψεν. ϑρτίοι- 

ἑνὸς ποιῆσαι φωτὸς ἀσϑενεστέραν. 

ΟΡ Ή ΠΟΙ. ῬΙαι!. Ῥβοιά, 1029 οαρέα 
»» αθάα ὁαρίϊ ρ)αθαο᾽165. 

1020. τὰ -- χτήματα, Ὑν16 
τὰ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ κεχτημένα. 
ΡΙαιι. βοθπ!. 4, 2, 22 ηιαΐδ Ρα»"- 
ἐμὴν ἡπαΐθ εἰϊδρο)1. Βίη δόλος μὴ 
δίκαιος 56 ἱϊὶ γΟΡδιΙΒ, ἀδ55 ἀποὴ 
δόλῳ δικαίῳ κτήματα τὰ οὐ νοΥ- 
"δὴ δἰπά. [ῖὰ ἄθὺ Τη αὶ 16 1} ἀϊδ 
γοΙκΚβιοσαὶ ΡΠΙΠΡ κοῦ παπᾶ ϑο ]δι- 
μοι, 16 ἃῖι5 Ποιμον θοΚαπηΐϊ, [{ϊ 
γα ]Π1Ο., νοΡαιιβροβϑοῖζι, ἀἀ55 56 
πἰομῦ σὰ Οἴθπον βία ἀυδανίοῖο. Ὑ8] 
ΡΙΗΙ. 108 ἢ Ναοὶ ΑΘβΟΙΝγ]08 Ῥι. 
2719 ἀπάτης δικαίας οὐκ ἀποστα- 
τεῖ ϑεός. 

1028. Αἄὕὺὸοῖ ψιρϑὺ ἀκα ὐθει 
οἰἴηπθῆ ἀπάρθιπ ἃ]5 Βοιβϑιίδηᾷ 
[ἂν ἀϊ 6 56 η ΖΜ ΘΚ (445 σῴζειν 
ἀν χτήματα, ἀἷο Βοβα]μαπρ' ἀοιν 
Μδδομθα ἴῃ ἀθννα]) μά ΒΒ 6 πα, ἀ. ἢ. 
νου σου ἀὰ ἀϊο οἰννὰ δαΐ ψγ6 }- 
οίθοκίο Βον ποθ, οὔπο τνϑ θα 
τι 516 Π 6 ἀἼοἢ. πἰοιὺ ΡΥ ρθολ μά θ θη 
υυνὔραθϑι, ἄθίη Βθριηηθη διι5Ζι {}- 
Γ0η, 80 ψνογάθδη αἷν ἀ16 πἰομὶ [ι6]- 
ἴθη, ἀἃὰ δο ἢ Ιοἢ πο οἶπο πιθῖπ6 
πρόςπολοι (697) τῇΐο] ταϊΐ ἀϊν 201) 
[66 θορ Ρθα. ψνοΓάο. --- 85 χοὺχ 
ἄλλον ἕξεις εἰς τάδε (πάθον Ἰθβθη 
τόδε, τὸ σῴζεσϑαι) νγϑῖϑὶ νῸᾺ] 
σαν Καβιίβοιι ἀπ! αἰ ἄλλοι ἀθ5 ΤΙο- 
5615 1028, 6] 6 ἄθπι Κύθοη ἃ}- 
δίηρθη. 
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ΧΟΡΟΣ. 
» -Ὁ ὌΝ - ’ 

γοεῖς τι τούτων, ἢ μάτην τανῦν τέ σοι 
δοχεῖ λελέχϑαι, χῶτε ταῦτ᾽ ἑμηχανῶ; 

: ΚΡΕΩΝ. 
2 Ἁ ᾿ Ν 2 » 9 Ν 2 » 2 ,ὔ 

οὐδὲν σὺ μεμπτὸν ἑνϑαδ ὧν ἐρεῖς μοι" 
7 Ἁ 2 - 5 ’ δι  ἘῚὺ Ν - 

οἴκοι δὲ χημεῖς εἰσόμεσϑ' ἃ χρὴ πτοιεῖν. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

- 2 ὔ - Ν 2 “ς΄. ὦ γωὕἤἌ 
χωρῶν ἀπείλει νῦν" σὺ δ᾽ ἡμῖν, Θιδίιπους, 
ἕχηλος αὐτοῦ μίμνε, πιστωϑεὶς ὅτι, 
ὍΝ ᾿ , 2 ἦν ἢ »ν , 
ἣν μὴ ϑάνω γὼ πρόσϑεν, οὐχὶ παύσομαι, 

5 - - 

σιρὶν ἄν σὲ τῶν σῶν χύριον στήσω τέχγων. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

ὄναιο, Θησεῦ, τοῦ τε γενναίου χάριν, 
χαὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐνδίχου προμηϑίας. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὅν σὴ α΄. 

Εἴην ὅϑι δαΐων ἀνδρῶν τάχ᾽ ἐπιστροφαὶ τὸν χαλχοβόαν 104 
ἅρη 

1051. “»οεἴριντι πούτοων. 
Ἰᾶρδι. ἀπ ὙΠ ἀϊ655 Ζὰ. 6 1- 
ΖΘ. δοθῇ 8]. 0. Ἐ. 1140. 
Απὶ, 85. ΤΡαοῖ. Θ08 ἀπά ζΖι )61- 
ἄθη ογβθὰ ἢ], 610. 

1035. χώτε ταῦτ᾽ ἐμηχαν ὦ 
χνοὶδί, αὐ 824 σχαῦθοκ. )84. πιη 
ΤΠθϑοιιβ ἀἄουῦ. ποῦ σιρθρθη ν᾿ ἃΡ, 
80. [Ὁ]6 6 ἴὁἢ} δου! π5 ΓΒ] ᾶρο, 
1094. 35 5ἴα0 ἀθ5 ΤΊ θϑοιι5 ἄθι 
(μονα Ζιζαβοροῖθοη, [ἀρ νν ]ο θὴ 
56 ἴῃ ἀν Τραὺ ραββθηάοι 50} 6ὶ- 
πθπ, γὙ8]. 1014 ἵ. ἴθοιὰ νἀ ρβρνΊοΣΣ 
πίοι, ἀὰ55 Κυόοὴ ἄθι ἢαιρινθάποι 
απ (ἀονν αἰ πα θν απἰννονίοι. 
Εϑίο5 δίαβιθιοηΊ,044-- 1098. 

ιν. 1 πὰ Ααπὐ5γν. 1: ὙΥμθο]ι 
ἀ65 ΟἸοΡ5, ἄθι. 510}}6} 5'ΘρΡ ΘΙ ἢ 6η- 
ἀθπμάθη ζτιϑδιπθηβίοϑ586. ἀ6" ἄθῃ 
Ἐπ ΡΟΡ αι. ποι οϑαμάίθη Κοἰοηϊὰᾶ- 

“οὰ ἀπά Αἰμόποι" ἴῃ ἀον Νᾶϊπο Ζὰ- 
ΒΟμ θη. Ζιι Κῦπποη. 

1045. ἐπιστροφαΐί, νΜ6}} ἀϊο 
Βδοίϊοη σαϑιοπάθη Βορ οιον ΚΥΘΘἢ 5 
δοδθη ἀἶθ ἱππρη Ναομβοίζθηάθῃ οἰὴθ 

ΦΌΡΠΟΚΙ65. ΠῚ. 

χαλχεόφωνος, 

ΘΒ Καιηϑ᾽ τη ΟΙ ἢ πη 5ϑ6 πη, ψΜ0}}- 
ἴθ 516 δἰοῖ χα Υ ΘΠΙ βοϑίζρη. 

1040. χαλκοβόας, ΗΟ ΟΡ 5 
ν8]. χάλκεον ἥτορ. 

0. Ἡ. 191 περιβόητος. -- μῖξαι; 
ἐδ κον ἢ συνάγειν Ἄρηα; ΑἸΚαΙϊοβ 

ξαν δ᾽ ἐν ἀλλάλοις ᾿Αρευα. 
ἼΘΙ. ΤΊ σοι. παίίθ 900 βϑίπο 

Μίαμηθη ἀδμῖη θθοράθυ!, ννὸ οἷη νοοῖ 
Κοίοποβ βϑοὶῖι ΝῊ [ἀπ πάθον γΥὸρ 
δίοι Ὁ ἀθ μΘ Προ π δι γᾶ556. πο ἢ 
ΕἸΘ515 ν᾽ ηἰρίθ. ἢ αἴ 656} δ  5586 
μοῦν ἄορ μον φυνεὶ Ραμκίθ ΠΡ ΝΟΡ, 
Ὧἂὴ ἄδημθη νὸ}} οἵη Ζυβαιηπηοαίνοῖ- 
θη βἰαϊπηάδθη Κῦπηθ. Ζαηδοιδιὶ ἀϊθ 
Πύϑιαι ἀκταί, ἀϊδ Κἄβιθ. ππίου 
ἄθιῃ Πύϑιον 'Ῥεὶ Τηνία, νυᾶπροπηά 
ἄϊὸ δημορηΐοθα οἰ διδοῖ Κύβια 
ἘΠ] 6ῃΡ τυοϑίνν 5. 510} μη ἢ, Πὰ5 
Πύϑιον νγᾶν οἷη Θπιρο] 465 Ἀρο]- 
Ἰοῃ Πύϑιος ἴῃ οἰπθῖὶ Ρᾶβθθ ἄδ5 
Ποιχίλον ὄρος, οἷπδθθ ΤΉΘΙ]05. 465 
ΑΙ] Θοβθοθιγροθ, Ραῖ5. 1, 31, 4, 
νῸ [6ἰχὺ τονίβομοπ 5ἰθιθη ον 5- 
υννάπάδη ἀὰ5 ποοῖ. ἃῃ “πόλλων ΖΙα- 

9 

109ὅ 

1040 
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μίξουσιν, ἢ πρὸς Πυϑίαις ἢ λαμτιάσιν ἀχταῖς, 
1050 οὗ Πότνιαι σεμνὰ τιϑηνοῦνται τέλη ϑνατοῖσιν, ὧν καὶ 

χρυσέα 
χλὴς ἐπὶ γλώσσᾳ βέβαχε προςπόλων Εὐμολτειιδᾶν" 
2) 2 ΕἸ τ 2 , 
ἕνϑ᾽ οἰμαι τον. ὀρεδιβαταν 

φναῖος ΘΥΙππθΡ 46. ΚΙοβίο ΔΙ 
δίθ!. Ὀυγοὶ ἀϊθθθη Ρᾷβ5 ἴχῃνῖο 
46 ν δῷ πᾶοὶῖ Ε]θιι515. ἀπα ΒδοΙΙΘη. 
νον ΤΠθϑθαβ᾽ ΠΡ ϑομαΐ! 1] 466 ἀὰς5 
1Π10ὑϑιον ἀϊο ἀνἅηζο Ζυνίβοιθη Αἰ|Κὰ 
ππὰ ΜΟΡΑΓΙΒ, Ζὶ Ὑν ΘΙ ΟΠ Π6ηὶ 48,815 
06} Β]Θ 515 φρο Ριθ, νυ 6551} 416- 
5065 Πύϑιον σοιηρίηι ἰδὺ, σνθπη Ῥδη- 
ἀϊοη5 ϑὅόιη ΝΙδοβ. πὸ ΡΒΠΟΘΙΟΓΟ5 
δια". 9, 3902 νοῖὴ ἴϑίμη)οβ "18 
απ ΡγΓΠΒΙοπ,, πδ0] Απάθγθη Ὁ15 
ἘΣ]Οιι5Ὶ5. ἀπ σαι ὑπ 1 5 Ί5οηθη Ε614 6 
ΠΟΙ ΒΟ η 50]]. 

1049. Αὐοῖὶ ἴθ πον ἄἀθν Ὠ10}- 
10" 1 οὐδ] 6. ΠΘΡνΟΡ, ὑν ] 6. ἀϊ16 
(ἀὐλον Ζὶι δἰ ΡΘη Απἰα55 θ᾽ θη, νρ]. 
Ζὰ 089. ΑΙ5 ΕἸ Προνν οἰμῖου ἀθν Νγ. 
5[ΟΓΊ ΘΠ νῸπ ΕἸϑὰ ἰο ἴθι ρΡ᾿ 6." ΔΈ] 
16 (ν8]}. Αι. 1120) 485 Βὰὰἃ ὁΚ 61- 
βΒοϑδίδαθ, ψὸ ἃ ΝΘΟΡ 558 0110 
Δα ἄθῃὶ ΓΆΡΊ5ΟΠ θη (οΠ146 ἀϊο Ραη- 
ὨγΟμΙ ἀθη. ἀητὸ} ΕΟ ΚΘ ΒΟ θη. 66}}8]- 
ἰθπ υρᾶάθη, ζχ ΕΥΡΙΠΠΘΡ ἢ 8ἃΠ 
οι θῖοΒ ϑύθμθη. (6 ΚοΙδα ηἰἱΐ 
δοκοίη ἴῃ ἄθη Πᾶπάθη: ΑΘΒΟΙΥΙ. 
ἃΡ. ὅ6801. λαμπραῖσιν ἀστραπαῖσι 
λαμπάδων σϑένει. Ἐατὶρ. Ιοη 1014 
Π. Βιαϊία5. 511ν. 4, 8, ὅ0 {μπέφιθ 
Αοίαθα (06γ»05, Οἰμγ7)514 Ομ 5676" 
αγι ιοῖο Κοίίυαπι ἱαοϊίὶ μα» 5αἼ 15 
ἰαηιραάα πηι ϑίαο. 

1050. Πότνιαι, γ8]. 84, }ε- 
πιθῖορΡ ὑπ ΚοΙο, τὼ Θεσμοφόρω, 
ψ 16 Σεμναίΐ ἀϊὸ Επμπμοηϊ θη. --- τ ἐ- 
ϑηνοῦνται, ἐπιμελοῦνται, νν ἃ1- 
ἔοπ ἴπτὸν Υ δἰ ἢ 6η. 

1051. ϑόνν ἢ}! χαΐ ἃ15 Διο ἀϊδ 
ΑΡΒΙ Ομ, ποοῖϊ οὑννᾶθ ζὰμπι ῬΓΡΘΙ56 
ἀον αὐιπποπ θοϊχα! ἄροπ, Ὑνγ 6 ] 0116 
ὨΪΟΠὺ θ]055 ἀϊ6 τέλη θη, ϑοη 6 Γη 
800} ἤρθη Ῥυϊθϑίογση οἰηδὶ ἀὰ5 ΕΪ- 
τὰ] ἀπϑονν θβθη ΠΡ θη, ᾿ᾶ55,, Κοίηθη 
ννο[6], ἀ855 ὧν ἃυΐ Πότνιαι πο}: 
απα τη! γρυσέα χλής τὰ γον πάθη 

ἰδ. θη Μίέγυϑδίθῃ νναγᾷ ὑηνοι- 
θΡ ΘΠ]ΠΟΠ 65. ϑομννοίθθη ὕμροι ἀδ5, 
ννἃ5 516 ἴη Ε]ΘΕ 515 5ᾶΠπθη ππὰ Πὸτ- 
ἴθη, Δα ΡΙ θυ: 415. ΘΎΠῚ)0] 5οΠ πὶ 
ἄδῃ μυούμενοι οἷη ΒΟ] 5561, ννῖο 
ἄϊε Ῥυϊοβιουία. μοὶ ΟαΠμη. (δ. 4ὅ 
χλειδοῦχος ἰδὲ, δ ἄθη Μαυπᾶ κὸ- 
ἀγάοκι Ζὰ β86ῖη, ΨΌΠΟΙ 510} ἀΪ6 
1 ἃ ΠΡ [ΔΕ]! γα ρθη Ἠαἀθηβαγίθη 
ἀρρήτων ἐπέων γλώσσῃ σφρηγὶς 
ἐπικείσϑω, σφραγίζεσϑαι τὸν λό- 
γον, τὸ στόμα υπὰ ἅμ]. θΥΚΙάγθη : 
ΑΘ650}. Εν. 902 ἀλλ᾽ ἔστι χἀμοὶ 
χλὴς ἐπὶ γλώσσῃ φύλαξ. Ὑγἃ5 
06} ἀἶδ ̓ πρόςπολοι ἄἀον ὀπηθη 
ἄθη μυούμενοι {πιαϊθη, 5.61116 ἀἷ6 
Τοροπθ ἃ]5 νοὴ ἄθη αὐιππρη 
ϑ ἢ ἃ ἀπ 5] ἢν. προ ΡΥ βίη 
ϑοίμδη. ἀν. Δ ον ϑᾶϑὲ ὅ0ρ!,., 
0.0} ἄονρθὴ Μίαμὰ 50.116 556. οἷμθ 
χλής, αἴθ, νν61} φόνοι, χθρυσέα 
Πρῖδϑὶ. Ἐὶβ αὐδάσα ΡῈ ἀϊδ ψ0}- 
ΠΟ] πιδίθ 1 ῖτ6} (δ᾽ ΜΙ γβίθγίθη ἃι}5 
ἄθη δἰ ργῚ ϑ θΡ ΟΠ θα ἀοϑο] ΘοΠ ΘῈ 
ἀθν Εὐμηο]ρΙ θη --- [ἢν δίδιμηην ἃ 6" 
Ευπηο]ρ05. β410 ΓΡ ἀθη ΒΘ ΠΟΡ ἀδν 
Ὑγοθη. --- ὑπά ΚοΡΥΚοπ βΘποιη- 
116, πϑΠΘΏ 10} 46] ἱεροφάντης 
πη δαδοῦχος. 

1064. ον ὅμη! 10} 116δι ΔΗ: 
ἔνϑ'᾽ οἶμαι τὸν ἐγρεμόχαν Θησέα 
καὶ τὰς δι ΑἸΙΘΙπ νος οἴποηι ἐμ- 
μίξειν βοᾷ (ἱηιηυϊαίνηι ἐρὶ ρερηα6) 
465 ΤΊ οβοιιβ απὰ ἀν ΜδΔοΙΘ, τνο- 
ἀαγ ἢ. οὐ θποῖη ἀϊ6 βἰθοιπάθη ΡὰνΡ- 
τοῖθη νυ πη θυ! ἢ. ΘΟ Ζϑι ποῖ ννἄγθηῃ, 
Κἂπη. δι ΤΠδβοιιβ᾽ ΒΡΚΙ ἄρ απρθη 
1022 ἵν πἰολ ἀϊα ἤθάθ 86ῖη, ν 
ποι 1061 ἢ. πὰ" ἂπ ἀ16 σὰ Ὑ6ι- 
[Ο]ραηρ ἄἀον ἢδαθον δυθοοϑαπάϊθη 
ΜΙ δππθὴ βϑάδοι! ἱρὰ, νορορθη 
πίοι! βιροίίοι, νη ΤΉ βθιι5. 5610 81 
ἀπΐθη. ἃ[5 σωτήρ βοίοϊονι νυἱρά. 
ΘΟΠᾺΘΓΠ π80}} ρνν ἅμ ηὰπρ ἀθν ππὰ}}- 



ΟἸΔΙΠΟΥΣ ἘΠῚ ΚΟΛΏΩΝΩι 191 

ἐγρεμάχαν τὰς διστόλους ἀδμῆτας ἀδελφεὰς 
2 - Ὁ . ΄ ω- 

αὐταργεῖ τάχ ἐμμίξειν βοᾷ, 
τούςδ᾽ ἀνὰ χώρους, 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 

ἢ που τὸν ἐφέσττερον πέτρας νιφάδος πελῶσ᾽ Οἰάτιδος 1000 
ἐχ νομοῦ, 

1) 8 5511 0 6 η Ῥαηκια ἀ65 Ζιβδιηη6η- 
ἰγο θηβ ν]Θάθυ 0 }} ἀν (Ο νν ἃϑ 
ΟΡ 1045 5ᾶρι6, τὸν χαλχοβόαν Ἄρη 
μίξουσι, ἃ. ᾿. ἀϊο ΤΊ 5! 46 πη. ιηά 
ΚΡθοπιῖάθη. 1)ὰ πὰπ [μι]. Α ἐγρε- 
μάχαν, Ῥᾶν. Α ὀρειβάταν Ἰϊοϑβὶ, 
00 (6Ρ ὅ50|)01. ὀρειοβάταν ἃ]5 
Τ,οϑᾶγ που κὶ, 50 πᾶῦ 6. Ἰοἢ τ 
Ηδθριᾶππ Θησέα χαί κ]5 (Ἰοββθιι 
ἀυδροδίοβϑοη ὑπ 16 ᾿οϊάθη [,68- 
ἀγίδπ νου οἰπίρι. ΜΙ ὀρειβάτας ννοῖ- 
θη ἀϊ6 Βοννοιπο 465 Κολωνγός 
(1006 πρόςχωροι) ἀϊομίονίβοι "6- 
ΘΙ θ᾽, ν16 ΒΟΡΙΟΚΙῸὸ5. πδοὴ ἢθι- 
Β)θ5᾽ηὰχ πολυπρήωνα κολωνὸν λεί- 
σε ἀμ ῃ80}} ΑΙΠΘη Ρ6 1. ΕΠ Ρ. 
ΤΥο. 451 ποπηϊ ἄθη ΚΥΚΙΟΡς ὁρει- 
βάτης, ἘΠ. 110 ἄθδη Ομοι νου [υηἀ- 
ἰθαΐθη γαλαχτοπότας ἀνὴρ Μυχη- 
ναῖος ὀρειβάτας. ΠίοΡΖιι ἰδὲ ἐγ ε- 
μάχαν (ἐγρεμάχη Παλλάς Πγιῆη. 
Ηοπ.) Ρνάαϊκαι. --- τὰς διστό- 
λους, δισσάς., νυυἱἱῦ ΒοαΖιρ δα  ἀϊα 
ΔΡΡΟϑοπ οὕ ΘΓ ΓΟ] 6 Ἐνι ηνντη 5 "εῖ- 
0 ὙΡῚ ΑΝ, “252. 

1051. [οἢ ΙΔ αθ 6, 4855 ἀϊθ 
ὕΠπη5 6 ΡῸη ἀ16 Ροϊάδθη ἢ, ἃΔ4- 
οἰ θη θα] 4 ἴῃ Δι 5Γο πο π άπ 
(Ηὐ] δ φονν ἀμοπά θη) Καὶ ἃ πὴ ρ ἢ νον- 
ΤΠ] ΘΟ θα, ἀ. ἢν. ἃιι5 θη ἢδηάθη 
ἄον Βοῖπάθ μοί εη νου ἀ θη. 

1058. γὴὶιος ἔνϑα διῇ ἀἴ6 ργμ]- 
Β80Π6η ἀπ ο]θαβιπίβομθη Κὐπβίθη- 
Β.ΡΙΟΘ, 850 ννοϊδὶ τούςδ᾽ ἀνὰ 
χώρους πορβπιὰ]5. δα  ἀὰ5 δηΖθ 
ΖΌΡΙΟΚ, νν6}} ἀδνΡ (πον οἷπθ ἴΠ πὶ 
δυϊκιοϊροηάθ θυ α ηΡ νοη οἱἷ- 
πο ἀρ θα Ῥυπκίθ 405 (οηῇϊοιβ 
δηκηΐρίοη νν1}1. 850. 50}}16 558} 61" 8} 
ἀπ πἰπιμν ΖῈΡΊΘΙΟΙ οἰηθη Πθιιθη 
Αηϊδαῖ. 

1059 [{Φ Εποὴ ΘΠ] ροπορθη Ραηκὶ 
γοραυβδοίζοπα βαρὺ ἀον πον: Θ ἀδν 

ψοράθη ἀϊ16 Εθιηπάθ εἰν ἃ 
ἀθη νοϑὺν ἄγ νοοῖ ΟΠ ἢ 6 6- 
2: 8616 ΒΘ πθη Ρὰἃ55 (δι5 
τούς δ᾽ ἀνὰ χώρους ἰδὶ χῶρον 
Ζι ἐφέσπερον τι Θηϊῃ 6 8) ν 9 ἢ 
ἄἀον δεοῖῖθ 465 οἱδιϊϑον θη 
ὙγΝοιἀορΡαπ 65 Θ᾿ ΘΡΓΘΙς 
ὁ 6 π..... 816 Οἰᾶτις (Οἰῆτις) 
νομός ἰδῇ νο Ποιὸ ὍὌη οὐδοι 
Οἴη ἀν δπθίβοιθπ Ρἢν]6 θϑπδπηΐ, 
ΘΙ 6 ἁὰ ἀθν πο γα {πν18- 
5:50 θη θθηθ. ἃπ θη Α)]δηρθη 
465 Αἰραᾶϊθοβ. βοίθθθη ζΖὶὶ ΠᾶΡΘη 
50Π6Ιηϊ. ΙΘΒῸ νοὶ Εΐι5586 ἀ65 
Ῥάγπθ5 "61 ΡΠ] θῚ5. ἃη ἀἷο Μϑου- 
δηρ6 νὸη ϑα]δηιὶα σι μοπάος  ἀἷο 
αγάῃζιανκΚ ΖΒ θη ἀ61 Κορ] 15505- 
ΘΡθπ6 ππᾶὰ ἄδθι {ΠΡ 55 θὴ Ε6]4 6 
1] 46 πά46 ΠΟΙ ηΖιιβ᾽ πηιι5516 ᾿ρροηννο 
ἀθ βοὴ γΡάθα, ὑν ]] 6. πιᾶπ 
νοη ΑΚ πᾶοῖ ΒΟοίθη. ὙΠ θη 
πη Καθοπβ ΒορΊοΙοΡ ἄρον ΕἸ Θα- 
ἀποΡρἃ χὰ ΚΙμΙᾶροη, 50. τ ϑϑίθῃ 
516. πολύν 5 ΠΟΙ. νὸὰ ΚΟ]οποβ. ἀἰθ6 
6150 ϑιγᾶθθδθ ἄρον ΕἸ] Θιι515. οἷπ- 
50] ρθη ; ὙΜΌΠΓΘ πη. 516 ἀᾶσορθη {61 
ῬΗγ]6 πᾶὸῖ ΕἸΘΟΠΟΒ, 580. 1ηιιϑβίθη 
516, ΠΔΟΠ 6 516 ἄθη Ρᾷδ85 δὴ Ροὶ- 
ΚΙ]οὴ ΖιΠΟΚ ΘΙ Ὦ, νὴ ἄθη Ῥγι- 
50 θη ἄχταί πὐϑαβοεπ 510} τνϑη- 
ἄθη τπὰ 445 Θριάσιον πεδίον ἴμὶ 
γΥ δβίθη Οἱδ᾽ 5 βοίγοίθη, νβὶ]. ΤΊιπο. 
2, 19 ἄθη Ζιυρ ἀ65 ΑΥΟ  ἀδηη05. -- 
δία! ἀθ5 Επ|. πὶ ελ ὦ σ᾽ ̓(πελάσουσι) 
ἰδὲ ψ] Ποῖον περ ὦ σ᾽ σὰ 50}Γ6ὶ- 
"θη, 80 4455 (5 [Π6 6 ΒομΡ θη 
οἶποδ ἀοθιΡοβρ 5565 δυβαγοΚ] 10} 
ῬοΖθιοηποὶ ννᾶρθ, νβὶ. 885. οὐ 
ΒρΓΊΟΒ [ἂν πελῶσι ἀἷθ οΥῦϑβθι6 
Ἐπ πη; ἀ16565 ῬαΉΚΙ65. πὰ ἀ6Ρ 
Δυβαὶζ πώλοισιν --- ἁμίλλαις, ννο- 
ἀσχοῖ αἷ6 ΜδρΊΟΙΚοΙς δηρθάδιυϊοι 
ΠΡ, ἀ8455 ἀἴ6 ΤΊ ΘΔ ΠΟΙ ΝΟ] οἰηθη 

9 Ἐ 
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πώλοισιν, ἢ διμφαρμάτοις φεύγοντες ἁμίλλαις. 
τοθῦ ἁλώσεται" δεινὸς ὁ προορχώρων ἄρης, δεινὰ δὲ Θησειδᾶν 

2 ’ 

ἄχμα. 
τ᾿ ν 2 , , - γ ς - ἘΠΕΡ.. 

πᾶς γὰρ ἀστράτῖτξι χαλινός, πᾶσα δ᾽ ὁρμᾶται χαλῶσ 
2 ’ Ν 

ἀμπτυχτήρια πωλιχὰ 

καὶ τὸν πόντιον γαιάοχον 
«ς ’ , αν 

Ῥέας φίλον υἱόν. 

» Ν ων 

τ0τοὸ ἄμβασις, οἱ τὰν Ἱππίαν τιμῶσιν ᾿ϑάναν 

Στροφὴ β΄. 
1014 ἔρδουσιν, ἢ μέλλουσιν; ὡς 

50. ψυΟ ἴθ ΟΡ ΒΡΓΙΠ9᾽ ΡΟ οππθη ἢ ἃ- 
ΠῚ Κῦπηίθη. - θ16 ΦΟΡΘΙΡΘΟΙΙΘ 
διγαοίαν ἤ που ἂν ἃ τὸν ἐφέσπε- 
θοὸν, Θπβρρθομοπα ἄθμι ἢ πρὸς Πυ- 
ϑίαις ἢ λ. ἀχταῖς, ᾿ᾶὶ ἄἀον Βίομιον 
ψνΘΡΙάϑδθη ἀπά ἀδίη" οἰπθη βοθδιδα- 
ἀϊθθη δα 12 86 }}4ο, ν 6 οηι. θά. 
9, 139 ἡ τι ὀϊσάμενος, ἢ χαὶ ϑεὸς 
ὡς ἐκέλευσεν. ΤᾺ 209 Ζηνὸς ὑπ᾽ 
ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ᾽ αὖ- 
τῆς. 

1002. δεμφ. ἁμίλλαις, νΪθ 
Ῥιπάαν 0]. ὃ, 98 ῥιμφάρματος διὲ- 
φρηλασία. “νὴ ἴῃ ἀον πλάξιπσος 
Θήβα (ΡΙμά. ΟἹ. 6, 85) ογ᾿᾿μπάθηθῃ 
ἄρματα ννᾶροπ θοράμιμι, ννῖὸ ἀἴο 
ῬΠΟΡα ποι Οἱ, ἀ655}18}} εὐάρματοιυ, 
χουσάρματοι, πολυάρματοι Ἰνιοῖ8- 

Π. 4, 991 560η, ἀϊθὸ Καάιμηρίοπθη 
χέντορες ἵππων, νϑ]. σὰ ἀηι. 149. 

1008. λα ον 65. νιρνὰ 
οἷη ἔδπηρ ΤΥ νοιάρῃ, 
δ ΤΥ ΑΥη (υ8]. ἁλοῦσα δίκη, 
οπὐποπιοάρηον ἤδη 6) ἅθ80- 
1: δΘΡΓΆμΟΙΝ νῖρά, λιν αἱρεῖν, 

4. ἢ. ὃ χκύρτος αἱρεῖ, ὃ λόγος αἵ- 
ρεῖ. ΝΕ]. 1148. ΠΙΊὸ πρόςχωροι 
511 ἀ16 ὀρειβάται νοη ΚοΙίομοβ, 
6] 06. πἷν θη Θησεῖσδαιν (ν8]. 
ἷζῃᾳ 0. ἢ. 1 υπὲ ΨιρΡΡΙ]ς. “ογηιοαάαο, 
ἀϊὸ Βορ ον (65 ΧΡ γϑρδίηὶ 
ἄδη ΤΠΘΡ ΠΥ π πδοϊιδοίζθη, ν8]. 498. 
841, ἅ81 αἷς. πᾶοιϑίθ ΊΘημ6 (65 
ἵσιπίος ϑεός νοὴὺ Κοϊομοβ 6} Ζι- 
οὐϑὺ ἃιθροΖοίοἰηθί, δἰηᾷ. 

1001 ἢ. )ὸν μον γἄμηιν: α15. 5ὸ- 

΄ 

Ὸ 
ψ. 

50ΙΘΠΙ6η, ννἃ8 Τόδθιιδ 899 56}0-- 
ἴθη ἰνα 16, σπεύδειν ἅπο δυτῆρος: 
πᾶσα ὅρμ. ἄμβασις, πάντες 
ἀναβάται, νγο558ὰ}} ὁ“ -- τιμῶ- 
σιν. -- (θ1ο. ΘΌΟ θὲ οἸπ6 ὅ1πῃ 
ππα διοίσιη δρμᾶται κατ᾽ ἀμπυ- 
χτήρια φάλαρα πώλων. Νάοι Αὐϑ- 
ΠΙΘΡηΡ (085 ΟἸΟ5561}5 φάλαρα Ζὰ 
ἀμπυχτήρια ᾿ᾶὶ Πογπᾶπη χατ΄ ἄσπι 
δΊΏΠ6. ἢδοῖ νοὶ] κοι οοηϊροπᾶ 
ἴῃ χαλῶ σ᾽ νουυνδηαοὶ!, υΐο ἴμαν. 
ἴπο 20 ΠΙΘΙΔΡΠΟΡ 561} 58 ΡῚ; μὴ εὐτυ- 
χοῦσα πᾶσαν ἡνίαν χάλα; ΠΥ 
ἄσγοι πωλιεκἀ 5[αι πώλων ἄδῃι 
ψοΡδ6. Δα ΘΠ ο δα. Ὑ]ΘΠ]δίομὲ Καπη 
Δ ἀρνῶν ΘΙ" χαϑεῖσ᾽ νοῦπι- 
ἴπθη, ῖθὸ αοίρα]θ86 ἥγροπα, «ἰο- 
ηιῖίί6γ.» 60 παθογιας βιοϑᾶσὺ νυ ]ρα.) 

1010. Μ|ιὶρ Προ ἀἸθθηὶ δ᾽ Ρ 5501 
νυθράθη αἴθ δοίπθη νὸπὶ (Ππ0}" ἢΔ0}} 
ἤθη Πϑἰπβοιθη ἵππίου ϑεοί )6- 
ΖΘ Ιοῆποι. ΥΒ]. 106 Ι᾿΄ 

1018. Ῥέας (ὦ παῖ Κρόνου 112) 
Θἰη511015, νυνί 1]. 15, 151 οὖς τέ- 
χετὸ Ῥέα, νἷρ ἀϊὸ Ἰομΐθν Ῥῆ 8 
ἴθη. 

1014 διν. 2. Νὅομ ψίδᾷον- 
0} ΙΒ ΟΘΡΡΟΟΙΘηΘ; Εὐρυνναρίαηρ, 
ἀον" Καιρί ννοράθ "ᾶ] ἃ 516 6 610} 
Θηάθπ, Κοιρὶ ἀν Οπον σὰ ἄθ ἃπ 
416 ϑρί Ζο ΒΟ 5.6] Π1|6η Παιυφιδοάδη- 
Κοὴ Ζαρῖοκ, ἀἄθη ον ἴπὶ ΕοΥβηρΡ6 
465 Οἰδϑηροβ ΒΘ Βοθ ὴ 7602: Βομνν αηρ- 
πον δυδάρὕοκι. γρ]. 1044 

1015. ὡς ρομὶ δυῦ ἔρδουσιν, ἷἰπ- 
ἄθπι ἀθυ πον ποῖ ἀ6 ἀπβοάμ! 6 ]- 
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προμνᾶταί τί μοι 
γνώμα, τάχ᾽ ἀνσῴσειν 
τὰν δεινὰ τλᾶσαν, δεινὰ δ᾽ 

γάϑη. 

199 

ς ω Ν 2 ,ὔ 

ἑευροῦσαν πρὸς αὐϑαιμῶν 

τελεῖ, τελεῖ Ζεύς τι κατ᾿ ἀμὰρ᾽ 
’ 2. 5 “- 9] Ἁ 

μάντις δι. σϑλῶν ἀγώνων. 
, εἴϑ' ἀελλαία ταχύρρωστος πελειὰς 
ΒῚ , ’ὔ ,ὔ 2 

αἰϑεριας νεφέλας χύρσαιμ 

ἐωρήσασα τοὐμὸν ὄμμα. 

βθη Εαρο ἕρδουσιν ἢ μ. ἀὰϑ 6Υ- 
ΒίΘΓΘ. δ᾽5. ΔΙΟΠ Ρ νοριιβϑοιζιί: 516 
παηάφ]π, ἀθππη 

1010. γνώμα, γιθη8., 510. 
Τ11651 τηδη διαὶ ἀν Ν]ρ. ἂν ΗΝ 
μη} Ε]ΠΙ5ΙοῪ “5 ν" ΘΙ] 165 
ἀ6Ρ 560]. βσομαθῦ Ζὶ Πᾶ 6 πη βομθὶηΐ, 
ππὰ ἀ16 ἀθηϊνο τῶν ὁ. τλασᾶν, 
ὁ. δ᾽ εὑρουσᾶν Π, ππὰ οΥκΙᾶτι: 
τάχ᾽ ἐνδώσειν ἢ παύσεται τὰ πά- 
ϑη τῶν παρϑένων τῶν δεινὰ πα- 
ϑουσῶν, 50 νυῖρὰ Δ0|5561 ἃπάρθρθη 
ΓΘ θο]πιᾶπάοη δεινά νοὴ πάϑη ν'ἱ- 
ἀογπαι αν ]10}}. ἸΟΒϑ υΊ5θθη. ΒΟΠάθΡη 
ἃς ϑ0}76οι Ἡλ.88 ἀ556106 561η νν}Ὸ 
ἴῃ ἔρϑουσιν ἢ ἢ μέλλουσιν, απᾷ ἀὰ 
νοῦ ἂν δώσειν ἄθηι ϑ΄ππθ 
δοηΐρι, ποῦν ἅποὸ ἀνδώσειν, 
ννῖ6 ἀδ5 [,οηηὰ 461 ΒΟ! ΟΠ] θη ΡΊΟθὶ, 
ἴπι 5΄ηη6. νοη ἀποϑώσειν πδο ιν εἰ8- 
θὰΡ δῖ. 80. [8}}8 16} ἀνσῴσειν 
(Επὴρονίαβ ἂν σῴσει») 565 μν θ6η, 
ΡΟ] 65. οἷν αὁ μοι δ)" εἰ) ἴ5 οαρίι- 
υἷα ΒΟΡΡΘΟΙ υἱρα, νρ]. δαοι 1117. 
δίαιυ μοι άον Μδἀοθα (1055) νυῖρά 
ΠΙΟΡ πὰ ΑΠΠΡΟΠΘ. ἰπ5 Αὐρὸ ρὸ- 
ἴαδϑι, ΨὙ611 516. λδονα}} Ἰλ6Π1 ΠΟΙ- 
ψΟ ἀπὰ ἴῃ (ἀδροηννα (65 
ΟΠοΥ 5. σον αἰ βαμι [Ὁ Ρ ΘΖΟΡ ἢ νν", 

νυν θη {Πππ| ᾿βιη θη θ᾽ 5 ΝΥ 6 Γ᾿; 
ΠΡ ἀαγο ρθοη τη] 6 110 ννοράθη, 
Ὑ]. 1117. 1125. --- δεινὰ δ᾽ εὺ- 
ρθοῦσαν ἰδὲ Θά] 1. ΑΠΔΡρ]ΟΡὰ 
βιαυ τλᾶσαν, Ξε τὰν δεινὰ τλᾶσαν 
χαὶ ταῦτα πρὸς αὐϑαίμων. 

1019. ͵ατ' ἀμ αθ.ν οαΐα, 
ΑΙ. 7140. Ε]. 1414. Ττδο}. 1128. 

2ὕὔ 2 2 , 

ανωϑ'᾽ ἀγώνων 

1081. 16 Βοιιοι" χύρσαιμ᾽ 
αὐτῶν δ᾽ ἀγώνων ϑεωρή- 
σασα. ἴοῖι [ο]σα 46. [,οϑαγὶ, πιομΐ 

ἀον ΕΡΚΙάΡηΡ᾽ Πρ ασττηι Μόοοπτο 
16} ἃ15 ψψ τη ἀβοι π 6116 Τ᾽ ΔῈ} 6 
ἀϊο ΥΟΙ Κη ΘΡΡΘΙ μη, πιο ὶπ 
Απρὸ ἀν ἀϊ 56 Κα ἢ ἢ δπι- 
ΡονΒοθ οπά, τ ἃυ8 ἀοΡ Πόύ]ιδ 
Ζαζαδομαιθη. ([1ὰ Πιπάον ΙΒ Πμοϑαγὶ 
κύρσαιμι τῶνδ᾽ ἀγ. --- ἀϑϑοημα» ἤαδ.. 
ρμεϑηας Θὰ γμεδθ οομί5 ηιθῖβ., ννο- 
[ἄν τοὐμὸν ὄμμα ἐωρήσασα 86- 
Βοιχζὺ 561] --- δὶ ἀὰ5 Ζι5διη πη ΠΕ Γ 6 ἔ- 
ἔθη. ἀν θοιάθη (ἀθηϊίνο ἀπκ]8ν πὰ 
ϑεωρεῖν, 50 δὲ 65 Ζζιι ἀγῶνες 
2 5Π]η 6 ϑοΠθῖηΐ, 16 πδη νῸΠ 
46} Ζυβομαιιθη 61 ΕΘ βρίθ ον ϑεώω- 
ρεῖν τοὺς ἀγῶνας Βδρ6, ἴῃ (6 
Βοάθαϊιπρ νὸθὰ ϑεωρὸν πέμπειν 
ὨΪΘΒΡ Ζὰ ἐμβοοςην) 916 Βοσπ ἄνωϑε 
ἰναᾶν᾿ ἅτ} ΑὙΊ51. 60]. 698. 1)85 Ραν- 
110. ἐωρήσασα, νον τχᾶπ ἐω- 
ρήσας ΟΡ ναρίοϊθ, ἰδὲ βΊΘΙΟἢ, ἃπ στε- 
λειάς Δ551}}}Π|, ἱπάθηι ἄν ΠΡ 
510}. β] ΘΙ ΟΠ 581 ἀθν Τάυρο ἰάθη ἢ- 
ΟἸΡΙ. ὙΕΕΤῚ 416 Βόπιον, νῖθ (- 
ΟΟΙῸ ΟἾὶγεηὶ ογηαΐι ογαϊίογιδ ἐαη.- 
χιαηλὶ υϑϑοΐί6 «ἰοἰγαοία. ΑΘΙΗ]Π1ΟΙ6 
γγ ἄπβομθ πίον βο]λθη: ὅ8ὅ0}}!. θε- 
ΠΟΙ δὶ ΕἾ. 420 γενοίμαν αἰετὸς 
ὑψιπέτας, ὡς ἂν ποταϑείην ὑπὲρ 
ἀτρυγέτου γλαυκᾶς ἐπ᾽ οἶδμα λί- 
μνας. ἔπι. ΡῬιοθη. 108 ἀνεμώ- 
κεος εἴϑε δρόμον γεζρέλας Πο- 
σὶν ἐξανύσαιμε δι αἰϑέρος πρὸς 
ἐμὸν ὁμογενέτορα. Ἠΐρρο!. 131 
ιι.. 5: Ὑ. Υῥ 
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᾿Αντιστροφὴ β΄. 

108ὅ ὦ Ζεῦ, ϑεῶν πανταρχέτα, 
παντόπτα, πόροις 
γᾶς τᾶςδε δαμούχοις 

’ 2 , Ν 27 - , 

σϑένει “ιινιχδίῳ τὸν ξευαγρον τελειῶσαι λόχον, 

χαὶ τὸν ἀγρευτὰν :4πόλλω, 
1090 σεμνά τε παῖς Παλλὰς ᾿49ϑάνα. 

χαὶ χασιγνήταν τιυχνοστίχτων ὀπαδὸν 
2 ; 5. ’ ’ “ 2 Ἁ 

οχυπόδων ἐλάφων στέργω, διπλᾶς ἀρωγὰς 
109ὅ μολεῖν γᾷ τᾷδε καὶ πολίταις. 

εὖ ξεῖν᾽ ἀλῆτα, τῷ σχοπῷ μὲν οὐκ ἐρεῖς 
ὡς ψευδόμαντις. τὰς κόρας γὰρ εἰσορῶ 
τάςδ᾽ ἄσσον αὖϑις ὧδε προςπολουμένας. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ποῦ, ποῦ; τί φῇς; πῶς εἶπας; 

1088 ᾿Ξ Απεἰ5 τ. 2. ΒΘΙ ΟΡ ΟΠ 6 5 
ΘΟ ασϑρορθοὶ ἂπ Ζθιιβ ππά ΡΆ]}]85 
Αἴμθηθ, Αροϊίοα ἀπὰ ΑΥ[θιηβ8 --- 
ν8]. μοι" ἀΐθϑθ Ζιβδιηπιθηβίθ! ! αηρ; 
ἷκὰ Ὁ. ἢ. 189 Ὁ ---, ἄθη δοιϊηϊρθη 
5ΊΘΡΡΘΙΟΙ ΡΠ οἰΖιβίθι θη. -- ζθιιβ. ΑἸ}- 
ΠΘΡΡΒΟΒΘΡ απ ΑἸΙΒΟ ΘΓ, νῖ6 ΠΕ]. 
209 μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεύς, ὃς 
ἐφορᾷ πάντα καὶ χρατύνει. [6 Ὁ 
ϑεῶν τιι 8θ8. 

1087. γᾶς τᾶςδε δαμού- 
χοις, ἄθπ ΑΠΠΙΚΟΡα, σαηδᾶοιϑι ἀθ6ν 
ἄθη Βονγοίποῦπ νοη ΚΟΙΟΠΟ5. 

1089. σϑένει ᾿πινικείῳ, ἐπὶ 
νίχῃ, ΤΡδοῖ. 180 σὺν χράτει νι- 
κηφόρῳ. ΤΡΔΟΙ. 491 “μέγα τι σϑέ- 
νος ἅ Κύπρις ἐκφέρεται νίκας 
ἀεί. 16 Βορπ ἐπινίκειος ΜΝὶθ 
ἐπινύμφειος Δα. 814, ᾿Εφέσειος, 
ὑπαίϑρειος ππά ἀμ] 10}16. τον 
ἀα5 ργοϊοριίβοιθ τὸν εὔαγρον λό- 
χον νεβῖ. 0. ἢ. 214. 

1091 ἢ᾿ ΑροΠ]οη νερά 415 ἀγρευ- 
τάς, Αγίθμἷα 415 ἀγροτέρα (ἐλα- 
φηβόλος, ϑηροφόνη) ΔΏΡΘΙ θη, 
ὙΜΘ1] 68. 5101} ἀπὶ οἰπὸπ εὔαγρος λό- 
χος, οἷπο ἄγρα, Πᾶπαε]ι. --- δίαι! 
ἀθν βσοπἅπθη ἀϊγθοΐθη Αὐγθάθ ἴῃ 
Απρυΐαπρθη ὑνΘο 5615 ἀϊθ ὨΙΘ ον 

ΒΘΓπ πὴ ΔπάοΓ ἢ ΝΥ ἐπάπιπβθη, Ὑν]6᾽ 
γΟ 1ο Ργομι. 88 ὦ δῖος αἰϑὴρ 

. παμμῆτόρ τε γῆ, Καὶ τὸν 
πανόπτην κύχλον ἡλίου κα- 
λῶ, Ἴδεσϑε [ἵ. 

1094. στέργω, νὶθ υϑηθγαγὲ 
βίαι ργδοαρὲ (Ρ]ααΐας. ὑ6716)0 {6. 
Αροϊϊο, τ ἤιθ ΘΟ 67,17)6 56) 608 
δἴηα5): ἃ. ἀὰβθ αηλαῦο ἀδθν νὃ- 
ΠΙ 506 ΚΟΙΙΙΚΟΙ ἰδ σὰ νου ]οὶ- 
θη. Απάθρθ ογρκιᾶροη στέργω 
δα Θὰ ἢ ΤΡ ΘΟ πὸ 0ἢ ἔθ5:. --- 
διπλᾶς ἀρωγάς, οἷπο “Νν16- 
ἴδοι α ΗΠ] 6, ἰδὲ Αρροβιιοπ Ζαηὶ 
ΒδηΖθη ϑδϊίΖθ. 

1090θ. τῷ σχοπῷ μὲν δι846ὲ 
οἴπθη νουϑίθοκίθη ἀθροηβαῖΖ Ζὰ ἄθη 
Οοάϊριβ βΟθοθοποπ ΟΡ βϑιη σοι, 
ἈΡΟΠ]Οη5, ἄούοη ον ΡΚΠΙΟ Πρ; 
ΠΟΘΙ πίοι οἰ ίρο θα, νρ]. 6028. 

1091. ψευδόμαντις, νϑβϊ. 
1015. 1080. 

1098. προςπολουμέν ας, νοι 
πρόςπολοι, ἄθῃ ὁπάονες 65 
Τηθβθαδ, πο ὰ μα "οὐ ΘΑ... 
ὅ99. θοὸν ΒορΗΓ 465 ΗδρθθιΚοπι- 
ἸΏΘη5. ΘΗ ννΙΟΚ6Ὶ} 510} 5 ἀο γ6- 
Βἱπάσπρ πὶ ἄσσον υπὰ δεῦρο. 
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ΑΝΤῚΓΟΝΗ. 

- 9 »- τίς ἂν ϑεῶν σοι τόνδ᾽ ἄριστον ἄνδρ᾽ ἰδεῖν 
ὦ πάτερ, πάτερ, 

δοίη, τὸν ἡμᾶς δεῦρο προςπέμψαντα σοι; 
ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ τέχνον, ἡ πάρεστον; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

αἵδε γὰρ χέρες 
Θησέως ἕσῳσαν, φιλτάτων τ᾽ ὀπαόνων. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

προςέλϑετ᾽, ὠ παῖ, πατρί, χαὶ τὸ μηδαμὰ 
᾿] Ν ο - ’ ’ 

δλητισϑὲν ἕξειν σῶμα βαστάσαι δότε. 

1100. τίς ἂν δοί(᾽, πἰϊαηι 
αἰϊψιμίς. αἰμεϊέ, πὰ ΑΙ. 589. 

1102. ΥΙ6 Απιροπο ρἴθιοι ἀὰ5 
νοῦ πἰιηπιν, 50 τὶ το 510 0} 
Οοα. νουνῃθιμ } 10}} ἃη 516, ννᾶμγοπά 
ἴβιθθηθ ἃ15 ϑίπμπηπιθ ΡΟΥβοη. Ζιροθ οι 
ἴθι. θάΠῸΡ 416 ἀηγοάθ ὦ τέχνον, 
γον 1.104. 1112. 

1108. Τποβουβ᾽ Η ἅπά ο ἰδὲ ἢγ- 
ῬΘΡΒΟ 56. ροϑαρί, ἀἃ 6Ι πίοι 5610 81 
ἃ Καιμιρίο ΤΊ|611 φϑποιππηθη Παϊΐο. 

1105. βαστάσαι, ψηλαφῆσαι, 
Ρμ]. 059. ΕἸ. 892. ω 

1100. σὺν πόϑῳ ἡ χάρις, 

γυν Α Ἢ ὙΎΩΝΊ, (στον ὦ} γγλὴ 

! Α »7ὦ"Ἡ» 

Ι 

μ 

( ῳ 

" ΑΕ ΓᾺΡ τ : εν. 

Ἐπῆ; τ 

ψ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

᾿ αἰτεῖς ἃ τεύξει" σὺν πόϑῳ γὰρ ἡ χάρις. 
5 ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

σοῦ δῆτα, ποῦστον; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

αἵδ᾽ ὁμοῦ πελάζομεν. 
᾿ ΟἸΔΙΠΟῪΣ. 
2 , ὟΝ 91 
ὦ φίλτατ᾽ ξρνη. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
τῷ τεχόντι πᾶν φίλον. 

ΝΜ " ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ σχῆπτύτρα φωτός. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

δυςμόρου γε δύςμορα. 

ἀϊθ νοῦ ἀϊ ροννυὔπβοιιο αὺππηδὶ 
ΓΑ ΓΓῸ αἰ ἀπ 6 ΓΘ ΟΡ] δΔη- 
θη Ζιιϑᾶιηηδη, 4. ἢ. νγὰβ ἀκ 
νυ πϑοιιθϑ, ἄἀδπηδοῖν 56 πθὴ δΔαοΪι 
ὙΠ 018. 

1108. Μὶῖι τῷ τεκόντι πᾶν 
(πᾶτη!. τεχϑέν) φίλον Ἰοϊπὶ Απι- 
βοπ ἀϊθ ΒοζΖϑιοπαηρ 415 φέλτ α- 
τα ἔρνη ἃ0: ἄθπῃ πίοι ρου βῦμη]1- 
οἰ65 νογάϊθπϑιὶ πηᾶοῃθ 516 υπᾷ ἀϊθ 
Ομ ν δῖον 465 Ναιηθη5 νυ ὕγαϊρ, ἄθῃ 

"Ὁ ΠΟΤ. 5616 η οἰηιμηᾶὶ 4116 Κιπάρι 
116}. 

1109. Υε]. 848. 

“ἰἰρβή;ῃε: “᾿ 
͵ 

. 1100 

110ῦ 
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ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

1110 ἔχω τὰ φίλτατ᾽, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν πανάϑλιος 
ϑανὼν ἂν δἴην, σφῷν παρεστώσαιν ἐμοί. 

ἐρείσατ᾽ ἴπὰ παῖ, πλευρὸν ἀμφιδέξιον 
ἐμφύντε τῷ φύσαντι, χκἀναπαύσατον 

- ’ Ι “0 , - , , 

τοῦ πρόσϑ᾽ ἐρήμου τοῦδε δυστήνου πλάνου. 
ιτ1τὃ χαί μοι τὰ πραχϑέντ᾽ εἰτεαϑ' 

ς 2 γ Ν 

ὡς βραχιστ᾽, ἔσει 

ταῖς τηλικαῖςδὲ σμιχρὸς ἐξαρχεῖ, λόγος. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὅδ᾽ ἔἐσϑ᾽ ὃ σῴσας" τοῦδε χρὴ χλύειν, πάτερ, 
χαὶ σοί τὲ τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὦ ξεῖνε, μὴ ϑαύμαζΐςε πρὸς τὸ λιπαρές, 

1112. ἀμφιδέξιον, ὥστε μοι 
ἀμφιδέξιον γενέσϑαι τὸ πλευρὸν 
ὑμῶν. 

1619. ἐμφύντε, ν9}]. 1670 
ἰδόντε χαὶ παϑούσα, Κυῦροιν αν. 
98, 1... 5. 98. [μΔ0}. Α φγ. ἐμ- 
φύσα, πᾶπ. 800. ἐμφῦσα. ΑἸΠοΙη 
τροὶζ ἐρείσατ᾽ ὦ παῖ ἰδ ἀδν 51π- 
Θὰ ἀθ5 Ρυδαϊοαὶβ, 50. ἴγϑὶ ἀἷθ 
ΤΡΑΡΊΚΟΙ 416 Νυμηθῦὶ νου δ θη, 
56 ΠΝ ΘΡΊΙΟΙΙ Ζὰ ΤΘΟΒ ΓΘ ρΘη : ΡὰᾺΡ. Α 
ἐμφῦτε. - θῖ6 Ῥαροπομιαβίθ. ἐμ - 
φύντε τῷ φύσαντι (ν8}. ἀδ5 
Ἠοιπογίβο χύντο χαμαὶ χολάδες, 
ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος 
᾿4τρείδαο) 5011 5] οἰ οἰ ιβᾶϊ ἠὰ5 Απ- 
γΘοῦ ἀ65 φύσας ἃυΐ ἀλ5 ἐμφῦναι 
ον ΤΟομμοΡ διιπάγίοκρη. 

1114. επ ψαῖϊορ. τπκΚ] πη ορ πὰ 
50]]6η 516 ΔΘΡ ἢ Θη γῸη ἢ 6) ν6}- 
Ἰά55 6 6 (νν 6 1} 516 ἄδθπι αίθυ δηΐ- 
ΓᾺΠνΡῦ ὙνᾶΡ 6 η), ἀπϑθ]Προη. ΓΘ ἴῃ 
ἄοη Πἅπάθη ἀ61" πρπάεῆτ 

1110. οη 50 ἤπηροη Μᾶάοϊιθη 
οΡνναῦ οὶ πᾶπ Κοίῆο υπηϑί πα 10 Π}6 
Ἠδάο. 

1118. ε]. ΡΠ]. 1904. Θεά. Πα 
Ἀπι. βοθθίθη, ἰδ ἄθη Καμρῇ ὡς 
βράχιστα τὰ οὐΖάμ]θπ. [πάθῃ 76 πη6 
δα ΓΤ οϑοισ. νορννοὶϑι, ΘΓ ΚΙ 516, 
[1159 ΤΠ Οσοὰβ γοᾶθ, 50 ννοράθ 46Πὶ 
Ζυμῦγοηάθη γαῖοΡ ἀϊθ ὅδοιθ (ἀϊθ 

οἰ ΒΘ η.}10 νοὸὰ Αηϊ. ΒΗΔΗΜΕ ς 
ΘΟΙΝΙΔδγαπρῚ ΚαΡΖ βίῃ (βραχύ), ἀ 
δΡ ἃπ' θη. ΨΥΌΡΙΘΗ" ἀοθ ὀδθίη δὶ: 
[65 510} δῦ ρθαθη ννΡ 46; ὑπὰ 8.0}. 
1 56 108. βραχύ, ἱπδοίθν. 1} 511} 
41 50 ΘΙ θη. ἀπ Ρ]610}}{8}}5. τὶς 
Τμαϑὺ Ζαζα! λοι ΟΡ]. 5οῖη νου. 
Ὀ16 οὑννὰβ βοϑριιζίο ὙΥ ὁπάπηρ 6Υ- 
πη 6 1} ἃ ἃ] 10} 6 ΒΡ 6Ϊη 46 ν ἢθα- 
Ἰ6", 2. Β. θ61 Απιήριοη: τὰ ἄλλα 
μακρότερος ἂν εἴη λόγος ἐμοί τε 
διηγήσασϑαι ὑμῖν τε ἀκοῦσαι. 
Α6}η]. Ρίδαυ!. Ῥβθιάι!. ὅ 2)ημ0γ7" 47), 
ἰαϑογὴὺ 690 ἢοηυϊγμ7,) 06}, 5155677)) 
ἰμεθθγ.5, Π7οὲἱ 16 γοβαπαὲ δὲ {δ γ6- 
ϑρογαογιαϊϊ πὶ. (ΤΠ) ο01.. 5ιθιν ἀ16 
[μ 58} ἢἰο ιν ἴθδι, ἀὰ χαὶ σοί τε 
τοῦργον τοὐμὸν ἔσται βραχύ ἅθον- 
ΠΟΙΟΡῚ 51: ᾶπν. ἃ τὲ υπά τοὺὐ- 
μὸν ἔσται ἴη γ»αδίώ"α πᾶ 6}} (ολνοῦ. 
Αὐπάϊ νϑραα! μοὶ χαὶ σοὶ τόδ᾽ ἔρ- 
γον τοὐμὸν ἤνυσται βραχύ.) 
ΤΟΥ. ΨΥ απ ἄθρο Ἃ10}} πολ! Ρεὶ 

᾿πθῖπθη ὕρουβοινν πρ] οι θη [ἰοῦ Κο- 
5Πηρθη ἀ0ὁΡ ΤΟ ΟΡ. ἀπά Ππθῖπθη 
Ιδηροπ Βθάθπ μ1}, ἰπποπ. Ζα πρὸς 
τὸ “λιπαρές (ΤΡΔοἸν. 1227 φοβεῖ- 
σϑαι πρός τι) ἰδὶ εἰ -- λόγον 
ὀΡΟΧΘ ΘΙΠΒ6}. -Εἰμχυρορι, ΒΕ 
Καπη πηᾶη 06} νου πάθη πρὸς τὸ 
λιπαρὲς μηκ. λόγον, 567 0ΉΘΠϊ ε15- 
ηὸ αὐὦ {απο αϊηε ργομοο. θ6Ρ 

Δα «(΄. Ἶ “7 τ» 

᾿.}. 24 ν» Ἦ Δ ννυΣ ἀ7, .) 

7 »,ἷλ ᾿ Ἵ ,.2.9ἷῈ 2, γι; γζ, 

᾿ " ΞΆ Ζ ᾿ ᾿ γ᾽ ἥ 

“᾽}..,Α, ὑυι 
ν 

͵ 2, 

ἡ 23“ ἦ 

μ. Ο,.) νην 
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ῬΣ Ἃ 5. 5) Ἶ ἡδα Η 
τέχν εἰ φαγνέντ ἀξλστα μηχύνω λόγον! 
ἐπίσταμαι γὰρ τήνδε Τὴν ἐς τάςδε μοι Ι δ 

, ἢ .,8} ᾿ Ν , “ 
τέριψιν πὰρ ἄλλου μηδενὸς πεφασμένηνγ.᾽ 

σὺ γάρ νιν ἐξέσῳσας, οὐχ ἄλλος βροτῶν. 
᾿ χ Ν ἢ ς ΡΥ, ὁ 

χαὶ σοὶ ϑεοῖ πόροιδν; ὡς ἐγῶ ϑέλω, 
αὐτῷ τε καὶ ἢ τῇδ᾽" 

2 Ν ’ 2 3) Ἁ 

δ7τδι τὸ γ Ἔρο το 

μόνοις παρ᾽ ὑμῖν εὗρον ἀνϑρώπων ἐγώ, 

χαὶ τοὐπιειχές, χαὶ τὸ μὴ ψευδοστομεῖν. 
7 Ἁ ᾿Ὶ 2 ’ -7ὗὦ »" ’ 

εἰδὼς δ᾽ ἀμύνω τοῖςδε τοῖς λόγοις τάδε. 
5 Ἂχ ει! Ν ’ 2 2) - 

ἔχω γὰρ χω διὰ σέ, χοὺχ αλλον βροτῶν. 
, » 3 3 Ν .ὕὔ ς 

χαί μοι χέρ᾽, ὠναξ, δεξιὰν ὁρεξον, ὡς 

ψαύσω, φιλήσω τ᾽, εἰ ϑέμις, τὸ σὸν χάρα. 
χαίτοι τί φωνῶ; πῶς σ᾽ ἂν ἄϑλιος γεγὼς 
ϑιγεῖν ϑελήσαιμ᾽ ἀνδρός, 

ιἑ 

Αρριβ. τέχνα φανέντα ἰδὲ νοὴ 
μηκ. λόγον δἃ))ηιᾶπηρ!; δθιπδο!ι, 
ἰηϑοΐθυη ἀἴθθὸ5 δυῖ μαχρότερον 
προςφωνῶ, μακροῖς λόγοις ἄσπά- 
ζομαι ᾿ϊηδυβά!!. Ν9]. δὰ 228. 

1121. ϑόθγοι} ἀἰδῥὸ ΠΙπίδηβ6- 
ζαηρ᾽ ἀθῖ ποι πιο} ἀπά ΚΡ ᾶΡοΡ αἀ6- 
ΒΠ πη χι: ἀθ πη ἢ ἸΟἢ ννοἰβ5 ΛΘομς 
ΨΜ0Ν], ἀδ55 ἴὁἢ ΑἸ165 ἃ  νοράδηκθ. 
θ]16 ΒΟ». τήνδε σήν. 

1128. οὐκ ἄλλος βροτῶν, 
ψρ]. 1129. 

1124. Μδομίθη ἀν" ἀά αι πὰ (χαΐ) 
αἴθ αὐῖον νϑυ]θῖ θη οᾶη2 ννὶθ ἴθ ἢ 
νυνύὔπϑοιθ, ἀἄα85 516 ἀπ ΗΘ] γΘ]οῖ- 
θη πιῦρθη, ὙΒ]. 042 ππὰ πὶ ὡς 
ἤγιμπ. (ον. 197 ὑμῖν ϑεοὶ δοῖεν --- 
τέχνα τεχέσϑαι, ὡς ἐϑέλουσι το- 
κῆες. ΚΕ]. Αἰ. 189. Απι. 706. 

1125. ΝΕ]. Ζζὰ 1008. --- τὸ εὖ- 
σεβές, 1001. 

1121. τοὐπιειχές, ταἰ14 6 
(ἀοϑίηππηρ, Πυιδηϊτᾶϊ, 56- 
ϑοηῦθοι δ[αυΡοπι ἈθοΙΝ, Μ]6 Πδά65 
ηΔ6}" 50}}. οὔτε τοὐπιειχὲς οὔτε 
τὴν χάριν Οἶδεν, μόνην δ᾽ ἔστερξε 
τὴν ἁπλῶς δίκην. ---ψευδοστ ο- 
μεῖν, 1099 [. 

1128. γεν. εἰδὼς (νρ]. 562) 
ἀμύνω (813. ῬΙΗΙ 598) τάδε 

γι ᾿ κἡ ἃ {1}, Ν 8.:| 2, 
͵υ!’Σ 

᾿ 

ῥχό ν},.} 

τᾷ 
( 

, 2 2» 

τις οὐχ ἕγι 

τοῖςδε τοῖς λόγοις, ἰοὶ πᾶϊ)6 
νυν ἂ5. ἴο]1 βᾶρθ 8Π 1} ΘΙ ΓΡΘ ἢ ππά 
γΘΡΡΘ]ΙΟ ννὰβ ἀπ δὴ πι ϑοίμδη 
Ὀ]055 ἷ ἀϊθβθη. ΔπηρΡΚοηποηάθῃ 
γγονῦίθη. : 

1129. ΑΡδο ] ]ϑϑοηάο ὙγΙοάρονπο- 
Ἰαηρ νοῃ 1129. 

1181. Οοά., ἀδν Ῥδβομοίάθα, εὐ 
ϑέμις βοβαρί, ΘΡΙΠΠΘΡῚ 510} σοί οῖι, 
455. 6 αἷ5 ἄναγγος ἄθη ΤΙ οδθιιβ 
πῖομν θοράμροη. ἀγα, νυ σ5 ἢ 8}} οἱ" 
ἵπὶ ϑίππθ νοῦ ἀλλ᾽ οὗ ϑέμις πῖπ- 
συϑοίχι: χαΐτου τί φωνῶ; ϑομϑῖ 
ἰδ φορθυ δα! οι, ἅὰ εἰ ϑέμις 
᾿δϑιδι ροπά [Ὁ] θη. σὰ ᾿ά58856η ϑέ- 
μος δὲ, νεῖ. Τυδοιι. 809. ἘΥΔΡΊΝ. 
θ18 εἴ μοι "ϑέμις: ϑέμις δὲ τἄλης 
ϑὴῆ λέγειν. Ῥογδίυβ 1, 8 δὲ 5 αϊΐ- 
66} 6. 56(ἰ [α5. ---᾿ (ΑἸ 46 ϑ 6 1}- 
ΑΡ' ἀ65 Γᾶ. Α τ᾽ ἡ ϑέμες (τ᾽ 
ἡ ἴηι. »)Α5,)4)"4 80} (61) ᾿ὰὺ πιδῃ 
ϑ᾽ ἡ ϑέμις πιδο θα. Ὑν 0 θη: ἈΠ|ΘΙη 
ἀὰ5 Ποιπουίβοιο ἤ, ἥτε (ὡς, ὥστε) 
ϑέμις ἰδὺ ἄθῃ ἐ κοαι ἔρθιά.) 
Εῖμ6 ἄβη]1 6 ὅόθηρ αν. ἤθΡο. ΕῸΡ. 
129 1 πὸ 

1138. ᾧ είς οὐκ ἔνι Π΄, νρὶ. 
514. Ο. Ἡ. 893. 916 ᾿πἰθρροραίν 
γ᾽ ἐπάπηρ (ᾧ πᾶσα ἔν) “ῖο 208. 

"] 7 

, κι νν 
ΣΟ ΟΣ :» ἐκ ν 

ῳ, ᾽ν ) 

“ Ἂ ᾽ ν “2 Ὗ ) Ἧ 

1120 

1126 

1190 
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-»Ἤ ’ 

χηλὶς κακῶν ξύγοικος; οὐχ ἔγωγέ σε, 
ι18ὅ οὐδ᾽ οὖν ἐάσω. τοῖς γὰρ ἐμπτείροις βροτῶν 

μόνοις οἷόν τε συνταλαιπωρεῖν τάδε. 
σὺ δ᾽ αὐτόϑεν μοι χαῖρε, καὶ τὰ λοιπά μου 

“λ ὃ , ο γ ΓΕ Υ) ς ’ 

μέλου δικαίως, ὥςπερ ς τόδ᾽ ἡμέρας. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 
,» 5» .,ὕ - - οὔτ΄ εἰ τι μῆχος τῶν λόγων ἔϑου πλέον, 

1140 τέχνοισι τερφϑεὶς τοῖςδε, ϑαυμάσας ἔχω, 
οὔτ᾽ εἰ πρὸ τοὐμοῦ προὔλαβες τὰ τῶνδ᾽ ἔπη. 
βάρος γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ἐκ τούτων ἔχει. 
οὐ γὰρ λόγοισι τὸν βίον σπουδάζομεν 
λαμπρὸν ποιεῖσϑαι μᾶλλον ἢ τοῖς δρωμένοις. 

(Ξ Ν ] 2 
ων γὰρ ὠμοσ΄, 

2 2 ω 
οὐχ ἐψευσάμην 

οὐδέν σε, πρέσβυ. τάςδε γὰρ πάρειμ᾽ ἄγων 
ζώσας, ἀχραιφνεῖς τῶν κατηττειλημένων. 
χώπως μὲν ἁγὼν ἡρέϑη, τί δεῖ μάτην 
κομιπτεῖν, ἅ γ᾽ εἴσει καὐτὸς ἐχ ταύταιν ξυνών; 

Απΐ. 2}. ἘΤάρπι. 1852 ὅπου τίς 6ρ- 
»ις οὐχὶ χλαγγάνει; 

ἡπ ΠΠὉ ΤᾺ οὐχ ἔγωγέ σε, ηδιη]. 
ϑελήσαιμι᾽ ἂν ϑιγεῖν ἐμοῦ ὕνόβθη 
1150 χέρα δεξιὰν ὄρεξον), οὐ δ᾽ 
οὖν ἐάσω, εἰ χαὶ αὐτὸς βούλοιο 
ϑιγεῖν. 

1195. ἢῖὸ ἔμπειροι 5ἷπά ἀϊε 
τὶν ἀθ5 ναΐθυς Ταϊηπη6 1" νου ραπίθη 
ΤΟομίον, ψνϑίομο Θρά. 1108 ΠῸ πη- 
Ῥοάθηκιιοῖ. ἴῃ 5θῖὴ6. ΑΥΠΠ6. 50} ]0955. 

1131. αὐτόϑεν, Θ'δη νοῃ ἄθιι 
Οτῖθ ἃιι5, ννοὸ ἄπ ϑιθιβὶ, οἴηθ 4858 
10 αἰ ἢ νογύπῃγο. 

1198. δικαίως, νρ]. 1043. 
1139. 6]. 1119 ἢ 
1142. ίθϑθη οῦ5 ννυὔγάθ ΝΙο- 

τἸηδηὦ νΟΙΊ556η. 
1145. δείχνυμι δέ, νβ]. 140. 

-- ώὥμοσα, ποίη Υοτῖ 5.6 56- 
Ρνδϑπη, νρῖ. 6049. 

1118. ἁγὼν ἡἠρέϑη, νεῖ. 
100ῦ, ἐνιχήϑη: ἩἨονοά. 7, 50, 2 
μεγάλα πρήγματα μεγάλοισι κιν- 

οεἡ ΄ 
2 λ Γ' 4 , ι ὑ;. δ᾽ 
η{ γγγγ7ι μι δὺ γῇ “«' } ἐν ἔ ἍΝ Ἧ » Ἵ »᾿ 

ὕ 

ϑύνοισι ἐθέλει καταιρέεσϑαι (6Υ - 
γα ΘΠ Ν ΘΓ ἃ 6). 9, 6 ἀγῶνας 
τοὺς μεγίστους συγκαταιρέει. 

1149. καὐτός, ἃυοῖ οἴῃ 6 
πὰ 16}. Νδοῖ ἄθια Βγάποι ἀον Τὰ- 
ϑάϊοι. Κοπηῖο οἷἶπο ϑομ ! ἀθραπβ᾽ 465 
Καιρίδβ ορννγ οὶ ννοράθη, ννἱθ 516 
2. Β. ΒΡ ρΙ 465. ἴῃ ἄθα ΦΌΦΡΙ. θ50 { 
νοη ἄθπι Καιρία 465 ΤΊνθβθιιβ δὸ- 
ϑ0η Κυθοῦ ππὰ ἀϊθὸ ΤΠ ΘΡᾶπρι", ΓΝ 
ἄθη Πογακιϊάοπ, 7199 ἢῚ νοῦ ἄθπι 
465. θορὸν βορθη ἘΠΙΡΥ ΘΙ 85 
ππὰ ἀϊ6 ΑΡΡΊνΟ βῖθθι. ϑόρβοΚ ο5 
θοὸν, ἄον "61 ἄθν τοίομοη Μδηηϊρ- 
[ΠΡ ΚΟ Ὁ ἀηβοῦ 5 θυ ᾶπιὰ5. οἷπθ 80]- 
οἰ. ΒΘ] θραηρ την τυ οίβοπι ϑ΄ηΠ6 
[ἅν ἀὰ5 βϑοιθ Μ 855 βρᾶ}}, πιοίινιρι 
δογδάρ θη ΝΡ [4}} ἀδάμγοι, 4855 
Απΐ. ἂμ ΤΊ δθθαβ, ἀἴθβοῦ ἰηννϊο- 
ἀθυιπη 56} παι] 0} δυΐ ἀϊθ6 α6- 
βρΡἄομθ τὴν ἄθη Το ΘΓ νον οἰδβί, 
4ὰ ῬοΙγποίκοβ᾽ ΕΡβο οίποη ἀϊὸ Αὐ - 
τη 0  Κϑδιη κοῖς πὰ ΑἸ ρ ΘΗ 10 Κ ἃπά 6 15- 
ὙνΟΠπ φίθ. Ζαρ]οιοι ϑοννππῦ 46 
Θιομίο. 00} ἀὰ;. ἀχάρ ΤΙΘδοιιδ᾽ 
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λόγος δ᾽ ὃς ἐμπτέπστωχεν ἀρτίως ἐμοὶ 
στείχοντι δεῦρο, συμβαλοῦ γνώμην, ἐπεὶ 
σμιχρὸς μὲν εἰπτεῖν, ἄξιος δὲ ϑαυμάσαι. 

- 2 ᾿ὰ , 2 Ν 2) ’ 

σπρᾶγος δ᾽ ατίζειν οὐδὲν ἀνϑρωπν χρξων. 

ΟΙΔΙΠΟΎΣ. 

τί δ᾽ ἔστι, τέχνον «Αἰγέως ; δίδασκέ με, 
ς Ἁ Ὄ Ὴ . 9 ᾿ ΓΞ Ν , 
ὡς μὴ εἰδότ᾽ αὐτὸν μηδὲν ὧν σὺ πυνϑάγει. 

ΘΗΣΕΥΣ. 
, 5 χε ραί εὖν, " Ν Ν 3}. 

φασίν τιν ἡμῖν ἄνδρα, σοὶ μὲν ἕμπολιν 
2ὔ - 

οὐχ ὄντα, συγγενῆ δέ, πτιροσπεσόντα πως 
- - - - 2 τ 

βωμῷ καϑῆσϑαι σῷ “Ποσειδῶνος, σαρ ᾧ 
’ὔ ,, ͵ 2 

ϑύυὼν ξχυρον, ἡνιχ ὠρμωώμην ξγω. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ποδαπόν; τί προςχρήζοντα τῷ ϑαχήματι; 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

οὐχ οἶδα πλὴν ἕν. σοῦ γάρ, ὡς λέγουσί μοι, 
βραχύν τιν᾽ αἰτεῖ μῦϑον, οὐκ ὄγχου πλέων. 

ΟἸΙἸΔΙΠΟΥΣ. 
-Ρ 2 ) Ν Ὁ.) 60 -" ,ὔ 

ποῖον τιν᾽; οὐ γὰρ ηὃ ἕδρα σμιχροῦ λόγου. 

ατυπάβαιζ 114 [. ἴῃ ΠΟΙΠΟΡ 5 [το 
τὦγ{0. 

1150. λόγος δ᾽ -- 5ιαι συμ- 
βαλοῦ γνώμην (πῖ6} ἰπ [6- 
ῬογΙοδυπρ) λόγον, νξὶ]. 0. Ἀ. 
449. Τδοι. 283, 161] "δ θη φιεαηι 
δἰαίμο υδοίγα 65. νὰ δίππθ νοη 
Ναομνίοι!, Βοιίβομα[ι ννᾶμς 
ϑόρ, εἶθ λόγος, 'ἂπὶ σμικρὸς 
μὲν εἰπεῖν διϊάροι δι Κῦππθη. 

1155. αὐτόν, [τ᾽ πὰ 6}, οἢπ6 
γοῦ ἀἷ' ἴθ Καοπηΐπὶ85 βοϑθίζὶ Ζὰ 
δοίη, νῷι.. 1149. Ὁ. Β. 221. -- 
πυνϑάνει, νὶο χλύω, ἀχούω 
(ζα 240), Ιαϑὶ ἴπ Εν Δ ἢ Γαἢ Ὁ 
βουνδοῖῦυπά Κοαππηϑῖ. 

1151. πως, ἃυ5 Ι6ἢ ν»6155 
πίοι ΘΙ Ομ Θαι ἀταπ 6. 

ι1ῷ9. ϑύων ἔκυρον, νϑῖ. 

889. -- ἡ ν χ᾽ ὡρμώμην ἐγώ, 
ΠΡ πά το δαυΐ Θα 6 Ρ οὴ Ηἃ]- 
Γοναϊ νοὴ ἀοῦὺ ννοροῖ]ῦ6, ἰδ 
πὶ προςπεσόντα τι νρουΡθίη- 
ἀθηῃ. 

1102. οὐκ ὄγκου πλέων, 
ΟἾ 6 νι 1 ΒΟ ΡΟ Κοὶι 
2 νΘΙΌΓΒΔΟ θη. ΕἾΡΠΙΔΙ ΘΙ" ΘΟη7}}- 
οἷν πλέως. 

1103. ἀυΓ Τῆδοουθ ΝΔΟΒΡΙΟΝ, 
ῬΟΙγποῖΚο5. νυ ὕπϑοῃθ. πι οἷπο ΚαΓ ΖΘ 
ππὰ πη θάδιίοπάο {Ππ|ορτ θά ππρ,, θ6- 
πθγκὶ Οθ4., ἱπάθιη 1" δίαίν μῦϑος 
ἀὰ5. ἀορρο]βίπηῖρο λόγος φοργαπομ, 
οἷμθ [6 θυ! ]οΠ6 ἱκετεία (ἕδρα ννἷο 
Ο. Ἀ. 2) ἃπι ΑἸἰίαΡ 465 Ῥοβοίἄοπ 
ἄἀἄδαϊθ ἀοοῖ ἃ πίοιὶβ (ἀθυϊηρ65. 
γΕ]. Ηογοά. 8:4 ἀνὴρ ἐὼν ἐν τοῖς 
ἐπικούροισι λόγου οὐ σμιχροῦ. 

ι155 

1100 
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ΘΗΣΕΎΥΣ:. 
σοὶ φασὶν αὑτὸν ἐς λόγους ἐλϑεῖν μολόντ᾽ 

110 αἰτεῖν, ἀπελϑεῖν τ᾽ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ ὁδοῦ. 
ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

τίς δῆτ᾽ ἂν εἴη τήνδ᾽ ὁ προςϑαχῶν ἕδραν; 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὅρα κατ᾽ '4ργος εἴ τις ὕμιν ἐγγενὴς 
ἔσϑ᾽, ὅςτις ἄν σου τοῦτο σιροςχρήζοι τυχεῖν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΎῪΣ. 
3 ’ Ἐ 5. 
ὦ φίλτατε, σχὲς οὗπερ εἰ. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

τί δ᾽ ἔστι σοι; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

πράγματος ποίου; λέγε. 

ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 
5, 2 Ὗ ’ ΩΝ 2 ο’ 2 9 ς , 

δξοιδ᾽ ἀχούων τῶνδ᾽, ὃς ἐσϑ᾽ ὃ προστάτης. 

ΘΗΣΕΥΎΥΣ. 
Ἀ , 2 μ᾽ , εΙ 2 5] Ἂ, » , 

χαι τις ποῦ ὃστίν, ον γ δγω ψέξαιμι τι; 

1104. νον. φασὶν αὐτὸν μο- 
λόντα (ἀ6᾽ ἈΡΟΒΙΓΟΡΙ ἅμα] 10} ννἷ6 
11. Ὁ. Ἀ. 332) αἰτεῖν ἐς λόγους 
ἐλϑεῖν σοὶ (ἰδοιη: οοἰοημῖ) ἀπιελ- 
ϑεῖν τε τῆς δεῦρ᾽ δδοῦ ἀσφαλῶς 
(1287. Ο. ἢ. 229), απ 5160} π η- 
ἴθ᾽ ΒΙΘμοΘ ἀο] Ὁ ννΙΘα 6. 
ΟΣ ΪΘΡ δης!οΡη θη σὰ ἀτγ- 
ἔθη. Ῥθηη ἀσφαλῶς ἴδ᾽ Δ] }δΐπ τὶς 
ἀπελϑεῖν σὰ νου πάθη, ἡνονοη τῆς 
δοῦ ἁνπᾶηρῚ. 

1100. ὃ προςϑαχῶν ἕδραν, 
φεὶ αὐ αγαηυ διερρίθα δοάοί, πὰ 

2: 

1107. Εγδὲ Αἰ] πλὰ]]ρ ιρὰ Θρά. 
ἄπροῖ ἀ16. Νοππθηρ νοὴ ΑΥΡῸ5 6817- 
Δα σοΡγδοιε, ἴῃ ἄθιι ἱκέτης 5θίπθη 
ΚΟ η σὰ ΘΥ̓Κοπηθη, 46Ρ 1150 }]055 
4158 οὐχ ἔμπολις Ἰνεζϑίομποι ννἂν, 
Ἰη5ΟΓΡη. ΘΙ ΠΔΟΪ βοῖπθν ΡΠ ῖρα- 
ὑπαπρ πϊν Αἀραϑιοβ᾽ ΤΌΟΠΘ" ἢ ΑΓ- 

505. ΘΙΠΠ ΘΙ 56}. φονορ θη 
γεῦ 9.0.8: 

1109. σχὲς οὗπερ εἶ, παϊϊ 
1ππ6 Ζὰ γοάρη νγο ἀὰ 516} 5}. 

1110. δεηϑῆν αι τὰν ἀορρεὶ- 
161} ἀϑμῖεῖν, νι ἩδρΡνοΐ. ὅ, 40 τῆς 
γυναικὸς οὐ προςδεόμεϑά σευ τῆς 
ἐξέσιος. 8, 144 οὐδὲν ποιήσομεν 
τῶν ἐχεῖνος ἡμέων προςεδέετο. 

1111. τῶνδε, νοῦ (Δ ροπο 
ἀΠ4) Ιϑῆθπθ, Ὑγ6 6 3171 ἢ γοπ 
ῬΟΙγ ΠΟΙ ΚΟϑ᾽ ΑΒΖ π80} ΑΡΡῸ5 πη 
βθίπθη Απβια] θη βΘΡ 6 ἢ ῬΠοθοα με- 
ΤΊΟ οι Πᾶιῖθ.. -- προστάτης, 
ἱκέτης, 1218, νοῦ προστῆναι, ἘΠ]. 
1918. 

1112. πὰ ΟΡ πὺ δὲ ἀο τ, 
ἀα55 6 ᾿π ἰγροπᾶ Υὶ ο""- 
νῦν σὰ δῆ θη ἢ {67 )ὰ 
Οε4. φοοβοίθῃ ἢαϊτθ, ηΐθ}!; νυ δ 6" 
ἴῃ ἰπη. σὰ ἀγίηβοπ, ἄθῃι ἱκέτης 416 
δον ἄπβομτο {Ππ| πρὶ σὰ ρο5[αι- 

ὙγἃΡ, 
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ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ:. 
σαῖς οὑμὸς, ὠναξ, στυγνός, οὗ λόγων ἐγὼ 
γ 5». Ἃ 2 -- 2 , , 
ἀλγιστ᾽ ἂν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην χλυων. 

τί ὃ᾽; 

ΘΗΣΕΎΣ. 
2 7 , 2) Χ Ν - « δ 

οὐχ ἀχούειν ἔστι, χαὶ μὴ δρᾶν, ἃ μὴ 
’ὔ , ῶμ. 2 ᾿] Ν ’ ’ 

χρήζεις; τί σοι τοῦτ᾽ ἐστὶ λυπηρὸν, κλύειν; 
ΟἸΙΔΙΠΟΎΥΣ. 

ἔχϑιστον, ὠναξ, φϑέγμα τοῦϑ᾽ ἤχει πατρί" 
Ἁ ᾽ 2 2 , ’ Φ 4.» 2 »-» 

χαὶ μή μ᾽ ἀνάγχῃ πιρορβαλῃς ταῦ εἰχαϑεῖν. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ τὸ ϑάχημ᾽ ἐξαναγχάζει, σχόττει, 
μή σοι πρόνοι᾽ ἢ τοῦ ϑεοῦ φυλαχτέα. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πάτερ, πιϑοῦ μοι, χεὶ νέα παραινέσω. 
ν 2» ΦῸ 2) , - 2 κ - ᾿ 

τὸν ανὸρ ἕασον τονὸξ τῇ ὃ. αὑτοῦ φρενι 
’, - - - ν᾽. οἷ , Ξ 

χάριν τταρασχεῖν, τῷ ϑεῷ 9. ἃ βούλεται 

χαὶ νῷν ὕπειχε τὸν κασίγνητον μολεῖν. 
οὐ γάρ σε, ϑάρσει, πρὸς βίαν παρασπᾶσει 

θη, 50 ἴρὰρὶ ΤΉ Θϑθιις. γορνν πα ουῖ, 
ΜῸΡ πι ἋΟΡ δίθηβοι 8561, ἀδὺ 68 
γϑΡράϊθηθ, ἀἃ55. δ πη νθϑθη 56|- 
Π65 ΑΠ]ΙΘρΘη5. ἰδάθϊη ἀηα ἀθνν οἰβθὴ 
50110. Π6ν ᾿]ο5886 Θριαιμν (φιθηι 
ἰοὔθαηι 767" 6]16γι4162»} ἀν οκὶ οἰπθ 
ἴπηθ ῦ 6, νν Θβθη 1 6 Βοϑυαηης 465 
ρδίγδοίθη ΒοΡΡΙ 5 τίς ποτ᾽ ἐστὶν 
(τοιοῦτος, ὥστε ....) ἅὰ.5, νρ]. Ζὰ 
0. ΒΗ. 919. Αδβοῖν. (ο. 109 οὐκ 
ἔστιν ὅςτις πλὴν ἐμοῦ χείραιτό 
γών, ἀ6᾽ 510} θΒοννοροη [{Π - 
16 πι σι, 416 Ιωοοκο 5[6ι. ἃ}}- 
Ζυβομπηθι θη. 

1110. χλύειν Ἐξροχοροβὶς Ζα 
τοῦτο. 

1119. Βοάθηκθ, ἀδθ5 ἀπ Εὔοκ- 
510} Δ} ἀδπ οἴ, ἂη ἄθϑϑϑθη Α]- 
[ἃ ῬοΙγηοῖκοὸς. 812}, ᾿ΘΟ δ οΙθα 
τὶ. [στ  π] 10} Ιοθθὴ τπᾶποῖθ 
Αιβθαθθη μή μοι πρόνοι {. 

1182. 1.855 ἀδθπ ΡοΙγποῖκΚο58 
-- ἄθππ ἄνδρα τόνδε Κϑθη 
50]0ὴ ἀ655}.8}} π|01}} ἃ ΤΠ 6565 

ϑθῆθη, ψν6 1} πὶ. οὐδὲ 1202 δὴ ἀδϑ, 
γγνὰβΒ 64. ἀΐϊδβϑιὴ βομα ]α]ρ᾽ 561, 6Ρ- 
πον --- σοίπθαι ἀθ ἀι ἀδ πη 
ὙΠῸ τππὴ (ν8]. 855), ἱπάδιῃ 
ἄπ ϑϑίπθη πη ϑοῖ οι; ἀπ ἃ 
Ιᾶ55 ἱπ ἄδθπι Ροβοίδομι, πηΐον 
ἄρβϑθι θα! ΘΙ 510} ΘΒ ΘΠ Πδῖ, 
ἀθηὴ ὕδηκ ἁρβιαςίοη [ὧν ἀὰ5 
νὰ ΟΡ νν ὕπϑοῖ, ἃ]5 δοίη ἱχέ- 
της Ὀ6Ὶ ἀϊν ἀδμὸν σὰ πάθη. 850 ρὸ- 
ὑπ χάριν παρασχεῖν πδοι 
Μάββραθο 465 580 ] 1 θη [ἢ}18}{5 ἀ 6 
{{π|ροτπρ οἷπο ἄορροιιο Βοζίθ]απρ,. 

1184. [πὰ ἰν' ππά 5 πὶ 6 ἢ 6 
δον γα ἀϊαὸ αυηδί, 4858 
πη 56 Βνυυάδον Κοιπθη ἀδνἕ. 
580. νϑροῖπῦ Αημροηθ 416 ΒΙ6η 46" 
ΟΝ ΙΝ ΘΒ 6 Γ]16}}6. πλϊῦ ἀθη ἃιι5 ΡοΪ]γ- 
ΠΟΙΚΟβ᾽ Πρὸ ΒΟΡοΘποιησιθηθη ανίϊη- 
ἄθη. 

1185 [Ὁ Αἰἰ. Ῥοογπάοι ἢπρὸ Εἰὰν- 
θι{ οἰπ ἃ} ἀδάϊοι, 4855 Οοά. 
αἰομὲ σὰ θΟϑορ θη πᾶ 6, ἀυχο} Ρο]. 
γον ἴῃ βθίηθηι Εἰ 5 ] 556. νυ δῃ- 

1115 

1180 

118 
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γνώμης, ἃ μή σοι ξυμφέροντα λέξεται. 
λόγων δ᾽ ἀκοῦσαι τίς βλάβη; τά τοι χαχῶς 
εὑρημέν᾽ ἔργα τῷ λόγῳ μηνύεται. 
ἔφυσας αὐτόν" ὥστε μηδὲ δρῶντά σε 

1190τὰ τῶν χαχίστων δυςσεβέστατ᾽, ὠ πάτερ, 
ϑέμις σέ γ᾽ εἶναι χεῖνον ἀντιδρᾶν χαχῶς. 
ἀλλ᾽ ξαυτον. εἰσὲ χἀτέροις γοναὶ καχαὶ 

ἊΝ Ν Ἔῆτο 2 Ν , 

χαὶ ϑυμὸς οξὺς, ἀλλὰ νουϑετούμενγοι 
2 “- ΒῚ , , 

φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπάδονται φύσιν. 
1196 σὺ δ᾽ εἰς ἐχεῖνα, μὴ τὰ νῦν, 

Κομά χὶὶ νογάθη; βοάδηπ, ἀᾶ55 
Οοά. πἴὸ νϑῦρθβϑϑϑῃ αἀὐγο, Ρ9]. 56ὶ 
561ηὴ ΟΠπ; αὐτῷ} 86η 5, ἀἃ55 6" ἃ 
510} 5610 80 τοάθηἠθβ Ζθιρη 55 Γᾶ Ρ6, 
Ὑν16. 50 ΠΡ ΟΚΊΟΠ6. ΕΌΙΡΘη ἄθν Φ81}- 
ΖΟΡἢ ὨΔΟῸΙ 510} Ζίθῃθ : δῃά]ῖο, 
(855 65. ΒΙΟΙ  βοῃῦη οὶ, 510}. ΠῸ] 
ὙΥ ΟΠ Ππαΐθη ουΖθίρϑη Ζιὶ [85561, ΟἸΠΘ 
50ΙΟΠ 6. Ζὰ ΟΡ Θἄθρη. 

11806ὅ. λέξεται, λεχϑήσεται, 
16 ΠΟ 61 ἄθη ΤὙΔΡΊΚΘΟΙΗ. 

1187. ἀογαάθ 416 5 ΘΙ ΒΟπη ΘΠ 6 ἢ 
Αι Ομ θη. νορΡα θη 510} ἀπο Ἀ6- 
ἄθπη, ν8]. 7195 {ΠὉ, 4150 ἀδ55 65. Θ΄1θ} 
ψονΊ 1 ] Πα [ῤ ἀ10 ἢ ϑοῖη Κᾶπη, 
ῬΟ]. 5101} ἃ ΒΡ ΘΟ θη Ζὰ ἰά556η. 1) 5 
παπάβοινη . χαλῶς ἰδὲ νοὴ ἤοτ- 
τη γΘΡΒΘΒΒΟΓΊ. 

1189 ἴ. Αηϊ. ᾿δβοιγᾶηκι 416 ἃη- 
ὮΚῸ ΜοΡᾺ] νοῦ ἄθπι χακῶς δρά- 
σαντὰ ἀντιδοᾶν χαχῶς (τι 229 [{ 
ἄυσγοῖ ἀϊὸ ΒοΚβιομίθη ἀδν Ριοιᾶι. 
γΕ]. ΕἸ. 171 οὐδὲ γὰρ καχῶς Πά- 
σχοντι μῖσος ὧν τέχῃ προςγίγνε- 
ται. 

1190. Ὠ΄ῖο (οἀά. τὰ τῶν καχί- 
στων δυσσεβεστάτων, ννοί 0 
Π)ανν 65, Βαμοηάδίϊοη "6 [Ὸ]ρ66, ννἂλ- 
γοηᾷ Του τὰ τῶν χάκιστα δυσσε- 
βεστάτων νοΥβο}], ν8]. σὰ 149. 

1191. σέ γε, 815 γΑῖον. -- ϑέ- 
μὰς ΚΙαπρ ἰπ 46)" ΒΌΡΠΙΘΙ ϑέμις 
ἐστί. ἀππ]ϊοίοπ αἷβ Πρ 50η8]6 νυ ]ὸ 
ἔξεστι, νν655}}8}} πη 65 ὈΠΠΘΟΙΡΙ 
᾿1655: 650}. ΈΌΡΡΙ]. 940 πότερα 
κατ᾽ ἔχϑραν ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέ- 

αἀποσχόπει, 

γεις; ῬΙαι. ἄονβ. ὅ05 ὃ οὐδὲ τοὺς 
μύϑους φασὶ μεταξὺ ϑέμις εἶναι 
καταλείπειν. 

1192. Π΄6ὸ Οοἀά. ἀλλ᾽ αὑτόν 
([αυν. Α, πδοὶ! (ομροὺ ἀλλ᾽ ἀὐτόν.) 
ὑπο αὐτόν. Μὰπ πᾶὶ ἀλλ᾽ ξασον, 
ξἕα νιν νουβοβοβίαρθη. ΠΟΘΙ βομοὶπὶ 
ἀ16 οἵ. νοὴ ἄθη ΠΕΥΥΤΕΙ ὑῤροι γ61- 
Καπηΐθ Κρᾶϑὶθ. ΖΘ 6" ἄσπγοι πᾶπῇ- 
56 ἀνα} Θηρ᾽ να ἀθηθ} ΥΥ ὁν- 
ἴθ" ἀρ Ατσὶϑὶ. Βδη. 1245 ξαυτον 
πὰ Τγ8. 945 ἕαυτο, οΟἸνν0}}} διιοι 
ἀογν ἀϊα [βαρὺ βοιηνναηκι, σϑηΐ- 
βοηά βοβομους, σαι] αὐτὸν ΘΗ Κ]1- 
ἘΒΟΠΘΡ Ναία ἰδὲ. 6]. Ο. Β. 1451 
ἀλλ᾽ ξα με. 

1194. φύσιν, τὸν πεφυχότα 
ὀξὺν ϑυμόν, νε]. Αἱ. 8330. 

1198. Απί. αὶ ἄθη Μαυ, Οδᾷ. 
δὴ 510} 56]05᾽. χὰ γον οίβϑῃ, ὉΠῚ 
Θἰηζιβθ θη, Ζῃὶ 6 ῦβθιη Βπάθ 

“(46 ΒΙδμάπηρ) θῦϑο Ζονη ΠΙΠΡΘΟ. 
ΑΘ 5160. ἀγίοκι 510}. χη πη ]10}}- 
516 ϑομοηιηρ ἃ5: 516}. μη δυΐ 
76π6 αἰΐθη ἀπῇ θι!]νο! ]} θη Ὑ ΡΠ ἃ] 1Πη1556, 
'π ΜΘ] 0} 6. χὰ ροΡαίῃθη ἀὰ 485 ἴϊπ- 
Β᾽0οκΚ παιιοδϑι (200), ΒΟ ὺ 416 16 Ζί 6 
ΡΣ 46 Ὠίηρο ἴῃ ΕΌΪΡῈ ἀν Ηδἄγίθ 
ἮΝ ἐπρευαιν ΣΝ δόμηθ, ἄθρθη Β6- 
τρδομθαηρ 410}}. Δ]Π]6ΓηΡ}5. ἴμ ΖΟΡη 
θοϑιάγκϑη Κὔπηϊο. Κοιποϑνν θα νυ οῖδὲ 
Απὲ. ἃπο} δὰ ἄθη Μογὰ 465 [,8105 
υηὦ 416 Εἰ πὰῖϊν ΙοΚασίθ 415 ΕὉ]- 
θη 465 χαχὸς ϑυμός, 5οῃάθγῃη 16- 
ἀἸρΊιοι. δὰ} ἀἴθ ΠμΘ᾽ ἀθηβομα ΟΠ ΚοΙὶ 
465 Ορά. μ6ὶ ἄδθῦ ἔπι! αηρ 46 ν 
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πατρῷα χαὶ μητρῷα πήμαϑ' ἅπαϑες" 
χἂν χεῖνα λεύσσῃς, οἶδ᾽ ἐγώ, γνώσει χαχοῦ, 
ϑυμοῦ τελευτήν, ὡς χαχὴ προςγίγνεται. 
ἔχεις γὰρ οὐχὶ βαιὰ τἀνϑυμήματα, 
τῶν σῶν ἀδέρχτων ὀμμάτων τητώμενος. 
ἀλλ᾽ ἧμιν εἶχε. λιπαρεῖν γὰρ οὐ χαλὸν 
δίκαια ττροςχρήζουσιν, οὐδ᾽ αὐτὸν μὲν εὖ 
χιάσχειν, παϑόντα δ᾽ οὐχ ἐπίστασϑαι τίνειν. 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
, »" ς Ν - 

τέχνον, βαρεῖαν ἡδονὴν νιχᾶτε μὲ 
λέγοντες" ἔστω δ᾽ οὖν ὅπως ὑμῖν φίλον. 

, 1... ΒΩ - Ὡ 0 ἃ , 
μόνον, ξέν᾽, εἴστδρ χεῖνος ὧδ᾽ ἐλεύσεται, 

μηδεὶς χρατείτω τῆς ἐμῆς ψυχῆς ποτέ. 
ΘΗΣΕΥΣ. 

ει Ἁ -ψ 2 ὙΠ κ Ν ,ὔ ’ὔ 

ἅπαξ τὰ τοιαῦτ᾽, οὐχὲ δὶς χρήζω χλύειν, 

ὦ πρέσβυ. χομτιεῖν δ᾽ οὐχὶ βούλομαι" σὲ δὲ 
- 27 τ ον, 3, ᾽ὔ ’ - 

σῶν ἰσϑ᾽, ἐάν περ κἀμέ τις σῴζη ϑεῶν. 

πατρῷα καὶ μητρῷα πήματα, νὲ 
481 ἢ. 854. Ῥουνοῖ νρὰ ἜΣἢ 
χαχὴ τελευτή αὐ ἀϊ6 ΒΙοπάμθῃρ 
ΒΟ Ί656η., 

1198. ἴῃ σερος γίγνεται Ἰἰοδὶ 416 
ὙΥ ΘΟ 5 ] θοΖί θη Ζν 506. 66. 
χακχὴ τελευτή πὰ ἄξδ χακὸς 
ϑυμός, νΥ655181}) χαχοῦ ϊπχαρο- 
δοίζί ἰδ. 

199: οὐχὴ βαιά, ποηὶ θα ἴδια. 
1200. ἀδέρκτων, ὥστε γενέ- 

σϑαι ἄδερχτα, ν8}. 1089. 
1201. 6]. ΕἸ]. 466. 
1202. Ῥὰ5 εὖ πάσχειν Β6,ν 

δυΐ ἀϊθ νοῦ 1 Πθ56 5 βονν ἄγ! ο5- 
Πὸῖθ Απΐπαϊμπθ ππὰ ἀ16 Ποιηρ; 
ἀν ΤΟοθου, ννθ5514}} Θ64. νϑῖὺ- 
ΡΠιομ οι 561, δῖοι ἁα ΤΠ Θβθυβ᾽ Β6- 
50}, ἄδῃ Ῥο]. χὰ “πόνθη, Θἰηζαρο- 
ἤθη. ὕ6 06} ἀὰ5 δα νον Πα Γη185 οὐ 
καλὸν αὐτὸν μὲν --, παϑόν- 
τα διδιδο οὐκἐπίστασϑαι. 
βίαια οὐ καλὸν εὖ παϑόντα οὐχ ἐπ. 
τίνειν, ν 8]. ζσιν ὁ. τη 0 
ἀ4ἃ5 ΗΩν υἰ ει αἰσχρόν τοι δηρόν 
τε δ χενεόν τὲ νέεσϑαι. 

" ἤν. , “Δ. γῥλυνι 

1204. βαρεῖαν ἡδονὴν νι- 
χᾶτέ με λέγοντες, ἵν - ἀὰ 
πη ΤΠ Θβθι5 ΖΜΙηΡῦ ΠΡ 
ἀυγ οι ΘΙ ΘΡ οάθπ οἰπο αππδὶ 
ἃν, ἀϊθ πὶ ον οΡ νι |ιΡά. 
ΜΙ 5: πη 6 1 ἢ 6 " ΚῆρΖο, νυ ΙοΠ6. ἃ Π5 
ΟΧΥΠΙΟΡΟ 561, ἀρίοκι ϑ0Ρ}. Ἅ8 
ἐχγνικᾶτέ τι ἡδὺ μὲν ὑμῖν, ἐμοὶ δὲ 
βαρύ. 

1207. ΝΙοιπαπα τηῦρ8 [6 1η8]5 ΗΘΥΡ 
ΤΠ θῖη65 Θθθη5. ἀπά τηϑῖποι (ἀοϑὶπ- 
παηρ νοι άθη. θδά. θοβοῦρί, δυο} 
Ῥο]. 561 πίοιί 4116η πἀπηᾷ πἰοιῖὶ ὁπ 6 
416 ΑΡϑιομῦ, πῃ τὶν ἄθνν αν [οτίζΖα- 
ΓᾺ θη, βοκομμηθη. 16 ΑΡ5ΙΟΒΙ, 
κρατῆσαι τοῦ Οἰδίπου (νΕ]. οθδπ 
πηα 1392), 5ο ζὺ διὸ ΤΏ Θδθα5 1175 
πηὦ Απι. 1185 νογᾶϊιϑ, 16 Ρο]. 
5610 5ι 1942 Κοῖη 6} ἀγα Ἰδοῦ. 

1208. ΝΙοΙὺ σννοῖπμ 8], νοὶ] 
ΤΉ Θβθι5. ΒΌμοπ ΟΡ η 650 ΠΠ οἷπ [ΓΓ 
Δ]|1Θ8] δοιῖζ νου ἢ 556. Παίίθ. 

1209. ΟΡννο}} 1οἢ πῖ οι ταὶς ὙΥον- 
ἴθη ῬΡΔΙ] θη Ὑ1]], 50 γΟΥΒΡΡΘΟΙ6 ἴθ ἢ 
ἀρ ἀθ0 ἢ γαπά ΠΘΡᾶπ5, 4855 ἀν" Κοὶπ 
1,614 ΜΙ ἀΘΡ ΠΓΘα 50}, 850 ἰδάδα δ" 

- ι 
, ΔΉ » Σ ᾿ ) ΄ 

ΨλῈ χλυγ νυ 27 Μ ΥΡ ὅλ 

1200 

120ὅ 

1210 
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ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 
[᾿ -- [ἢ ’ὔ ,ὔ - , Ἁ 

Οςτις τοῦ πλέονος μέρους χρῆζει, τοῦ μετρίου παρεὶς 

ζώειν, σχαιοσύναν φυλάσσων ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται. 

16")8Ὲ. --- (016 Πάδον. σὺ δὲ σῶν 
ἴσϑ᾽, 06 ἴῃ ἴ,πι. Α ἰδὲ δέ σε 
ἄρον σὺ δὲ Ροιποικι. [οὐ [Ὁ]66 
ἨοΙβὶρ, οὔβοθοη ν θοὴν 716η6 [,65- 
αὐ νιθίμμθ!" σὺ δὲ Σῶν σ᾽ ἴσϑ'᾽ 
ΘΠ 6 111. ιηἀοΡΓ ᾿ὰϊ, ἀπ ἀϊθ 
5. ἀοΓ ΒΌΛΙ ἔσϑε δα βρυϊπρ θη 6 
νοι θυ ρ κοῦ σὰ θοβο ρθη, σὺ 
δ᾽ ὧν σῶς ἴσϑ᾽ φΘοβομριοθθη.) --- 
ΤΊ βθ5. ΠΟ ρΊ θυ 510}. η΄ ἀἄδπ΄ ΑΙΓὰν 
465 Ροβϑίάοπ, ὑπὶ ΡΟ ΠΟΙ. Π6}"- 
ΒοΙσΖαρθη. πὰ 56 108. ἀὰ5 ἀπ|6Γ- 
Ῥγροοΐιθηθ Ορίον. δὰ πάθ χὰ θυ η- 
Β6ῃ. 

1211 ---1248 χννοῖιο5 δίαβιὶ- 
0 η. 85 πῖ60 τάβίοπα ΕἸοπά 4685 
λΠηάθη τγοῖβοβ, πῇ ἡ ]οιθη βοὶΐ 
56 1η6 1) ΕΓΒ οίηθα ἴῃ Αἰἶκὰ ἀϊδ 
Ὑγόορβοη ἀον Ὑγ Ιου ρρκοιΐθη νοὴ 
ΔΠ16π ϑδοιίθη [6 οἰπάγδηροιη. ππὰ 
ἴπἰ ἀϊθ ουβομηΐο ἤπ!θ. νου κιμπημηοῦ- 
θη, 9160} ἄθιη (Ποῦ Απ]ᾶ55, ἀΪ6 
Βοβο ννθη ἀθ5. ΑἸτθυ5. σὰ ᾿6Κ|ἃ- 
δ6π, ΟΠ 61 ἀὰ5 (οἰ }}} οἰρόπον (ἀ6- 
θΡΘΟΙΠ ΟΠ ΚΟ 510} οἰ πη βο . ---- ΝΊΟΙΙ 
56] 16 η ἰὔποπ ἅτι5. ἄθῃι ον ΘΟ ΒΟ Θὴ 
ΑἸνου αν. ἅπη] 1016 τπθ πο! 1150} 
Δϑυβϑοραηροπ ὑρθ) 6 ν ΓΘ ηϑδηβιομὶ 
ἀη8 Θηίδοϑθη, ψ8]. 11. 17, 446. 
Θά. 18, 129: παιμδηι! οί ἄθη Τ ὰ- 
ΘΙ ΚΘ η 150, οι ἀὰ5 6 θη θη ΤΓΆιΠΙ, 
οἴῃ δομαίμθηα, ἄρ ΒΙμ ἀν ον σχιᾶς 
ὄναρ ἄνθρωπος. ἴδοι (ΟἸιον θά 
βίη! ἴαϑι. οἷηθ 8580 {πΓΌ5|105 ΚΙἃ- 
ΒοπἋο γοῖθα ἂῃὴ 16 ἀϊε Ε]θρίθη 
465 ΜιπΘΡΙ)05. 
ΒύροΡρο. Εἴη ΤΊοΡ, νυ οἶον 

41} σὰ νογάθη νυ ϊηβοιι: ἄθηῃ ἀἃϑ5 
ΑἸίον ὑυϊπρῦ πὰρ [61 4, πἴοιί [μαϑῖ, 
ἀΠ 4 ἀθι οἰπχίρὸ ἤθιμοῦ, ἄον Τοά, 
ἰἴδὺ ἄσοβ. ἀὰβ Ζ161] ΑἸΙοΡ, ἄθι Φπη- 
8θη ννῖθ ἀν ΑἸ]ίθη. Αἱ. 473 αἰσχρὸν 
ἀνδρα τοῦ μαχροῦ χρήζειν βίου, 
Κακοῖσιν ὅςτις μηδὲν ἐξαλλάσσε- 
ται. ᾿ 

1211. ν»οΨον ἀξ πὰ δὴ δ ὅπ 
ΤΙ 61159 ῬορΘηγῦ, σὰ 6 Ρ 6 πῃ, 
465 πιὰ ϑϑίρϑη ηἱομὺ δομιοπά 
ἐννν 6 ἐροχϑϑοιίβοιο Ἰηῆπ. ζώ - 
εν οΥὐρἄηχι, ἄθη ΒορΡΙ μοι (ἀ6- 
ηἰνο, ἀἃ Θ᾽ οὐδὲ 416 ΒϑζΖϑιομηηρ: 

ἀογ Π, 6 6 η 5261} πδοΒ ΓΙ] ηρ.: {Π06» 
ἄθα οἰ ρθη! οἷ νοὰ ζώειν Δρμδᾶηρὶρ 
2 τηδομθηάθη, ἀΡ 6} βθίο μλϊς χρή- 
ζει νου θαηάθπθη θη. (--- τὸ πλέον 
μέρος ζώειν χρήζει) νρῖ. Κυῦροιν 
αν. 01, 06. Α. 8. - θη (δμϊῖν 
τοῦ μ. παρείς ονκΙᾶγι Ἠθνιμᾶπη 
ἄσγοι Ερράπσαπρ νοὸὰθ ζώειν χρή- 
ζων τοῦ μετρίου, πι6 118᾽67)5 υἷν 628 
γιοάίοαην ρα)γίοηυ θα ροίογα; ἘοΙ- 
5818. ὅστις ρήρει τοῦ πλ. ὦ ΤῸ 
τοῦ μετρίου (--- ἢ τὸ μέτριον 
ὙΣ ἐπέρα αὐτό (τὸ ΠΣ ): 
Ποάουϊοῖθ τοῦ μετρίου γρήζειν 
παρείς. ὅϑορῖι. πᾶῦὺ ν᾽ μ " σπ αρ- 
εἰς 5ι:8}} 465 Αοο. πὶ ἄθιη. θη. 
νου θυπάθη. ἰὰ ϑίππο νοὰ ἀμελῶν, 
χαταφρονῶν: νἱθι θῖν πᾶν ἀν 
γοΡ θη (ἀρηϊν ἀϊθ ὙΥ4}}} 
ἀθβϑοῖθοη. (ὑδιιθ τ} γοϑυδηϊαβϑί. 
ΑΘΒΉ]Π ΟΝ Ηοροά. 9, 88 μετίεσαν 
τῆς χρησμοσύνης, δ ἄπο ἢ) 6- 
τοϑὶι. Ὁ]. 2, 2 ποῖ Ἀπαϊορὶθ νὸπ 
μεϑίεσϑαι, ἀφίεσϑαι ἀδθπ φηϊῖν 
πόλεων καὶ τόπων νοῦ προΐεσϑαι 
0} ἀπρ1Ρ βϑιμδο!ῦ σὰ ᾿ᾶ 6ῃ ΒΟ ΘΙ μ}. 
-- (θὰ ἀοι ὅ6Π0]. σι 1220 πι- 
Βοβγοῖθ ὃ πλεονεχτεῖν ἐϑέλων 
παρὰ τὸ καίριον καὶ τὸ μέ- 
τριον, 50 τηδοιϊο ἤδη νου ἤθη, 
ΟΡ Βᾶθο τοῦ μεϊρίου πέρα 8616- 
86η, ννοάπροι ἀϊὸ Πδα 1 Ποῖ} 56}}" 
δον ηηθη νυν ρά6.) 

1212 ἴ. θ6ν Οἰον", ἄσχγο} οἰ βθπ6 
ΕΓ απρ οἰπθα ΒΘΒΒΘΡ. ΒΘ Ρῖ, 
οΡΚιᾶν. 76 ηθη ρον μη] ]οθη Υ πηδοὶι 
ἄἀον Μίθηβοιθη [ἂν οἷπ ἂὰ (ἰδηρϑι 
ψν]ἀου]οριο) ΤΒοΡμ οι ο5- 
μα] 06 η. Μ|ΐ ἄθπι Βαϊασιι ἔσται 



ΟἸΔΙΠΟῪΣ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩΙι . 

») οι ." Ἁ « Ν 

ἐπεὶ πολλὰ μὲν αἵ μαχραὶ 
ς ὰ ’ Ἁ 

ἁμέραι χκατέϑεντο δὴ 
λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρποντα δ᾽ οὐκ ἂν ἴδοις ὅπου, 
ΕΥ Σ ’ ’ 

ὅταν τις ἐς πλέον πτέσῃ 
τοῦ ϑέλοντος" ὃ δ᾽ ἐπίχουρος ἰσοτέλεστος, 

23 “. Ἷ -Ο 

“Αἴδος ὅτε Ποῖρ᾽ ἀνυμέναιος, 

ννοϊδὺ δ᾽ δὺ} ἀϊ6 ἀουοιπϑὶ νοὴ 50]- 
Θμθη σχαιοί σὰ τηϑδομθηάθη Εσ Δ ἢ- 
Ταπροη πἰπ: ἐν ἐμοί, πηι ἡμαίοο, 
γ8]. 158. Ὁ. ἢ. 6171. 

121 Ὁ ὁ η 16] 6 Ρ] οὶ 516]- 
Ἰὼ ἄϊθὸ Ιᾶπβθη Τάὰρ (ἀθ5 
ΤΠ Θη 50] 1 θη [6 Ρ6η5)] ἀθν Βε6- 
Και η 55 πᾶ! 6 }" (415. ἀθν 
ΕγροιΖζαπρ απὰ ΒΡοαἀ6); 485 Εν - 
δοϊζοηάθ ἃ δον βίθιὶ πιᾶῃ 
πἰονὶ ΟΝ] ἱΡροπάνο, 50- 
μαϊὰ οἰποὺῦ ἀδὰ5 ΟΡ βδιιπίθ Α|- 
10" ΘΥΡΘΙΟΝῚ παῖ. Αὐοἢ ΠΪοΙ 
νυοὶδὺ ἀθν ῥ᾽ οι βό!6 Αογδὺ κατ ἕ- 
ϑεντο δυῖΐ 416 νοῦ ἄδθῃ (Ππορθαΐθη 
(απ νἱθ]]!] θοῦ ἄθιπ Ὠ ΘΠ ΟΡ 561051) 
δοιπαοθίθπ Ἐν αΒραπρθη : αὐ, 
ἁμέραι, τὸ πλέον μέρος, νγῖο 
ὃ μαχρὸς χρόνος, ἰοηρὶ αηγῖ, ἴπ- 
ἄφθιη ἀθν ΑΡΕΚΟ6Ι ἀθη ἄρίη Μϑηβοπθη 
ΖΡ ΟΙπ ϑϑθηθη ἤδυμι θορυᾷηί. --- 
κατέϑεντο, ἔϑεντο παρὰ πόδας, 
ἀὰ ἀἷὸ Ζοῖῦ π΄ ἴθ σθπὶ [Ππηβ νυ αηΡ 6 
ἄοπι Μοηβοιθα χαϊάθγ!, τὰς πὴ 
γοπὶ ΟΠ] Κ841 θοβίμηπι ἰ5σι. ΗΙΟΡ 
τὶ ἄθα ΝΟΡΘΗΡΟΡΥ ΙΗ ἀ65. δἰπιηδ] 
ἄδθηι Μίοπβοιθη Ζιυροάδομίθη, ἀδ5 
1Π βιγθηα ἴῃ ἄθη Υερ {γἴι{. --- 
λύπας ἐγγυτέρω (ἢ τέρψεως), 
ΒΟ Ζ]1ΟἾ. πάθον 6" Αὐδάχποϊ. 
16. 116 ἀθϑοιοκο αἃἷ5 Βορί οι ον 
465 Μοϑηβοόπθη (σὰ 0. (ὐ. 7) ροάδομι 
ϑνοΡάθη, 50 νου άθη ΠἰοΡ νυ 6] 6 ν- 
μδ{π|5586 πὶ [6 θη ἀθι" λύπη πᾶπον 
56 5611, 8415. ἀ6Γ ἘΡ δυάς, 80. 4888 
ἀον τοῖς λύπῃ τὸ πλέον σύνεστιν 
ἢ ἡδονῇ. 

. 1218. οὐκ ἂν ἴδθοις ὅπου, 
γε]. Αἰ. 38. 103. 890. 0. Β. 928. 
Απϊ. 818. 

1219ϑθ. ἐς πλέον πέσῃ τοῦ 
ΞΌΡΒΟΚΙ65 ΠῚ. 

ΔΣ Κα τὰς 
ὑνφν 5 

ϑέλοντος, ὃ τοῦ πλέονος μέρους 
χοήζων ἐντύχῃ αὐτῷ. δίαιι ἐς 
τέλος, πέρας, ἄχρον τῆς εὐχῆς ἱκέ- 
σϑαι ννἅϊν ὅόμ}ι. οἰπθ ὙΥ̓ θπάυπρ, 
ψ 6] 06. ἰροηῖβο ἢ δυΐ ἄθπ ἐπογ!ομΐθη 
γνύυμπβοῖι 1211 {Πἰ χαγοκνυννοῖςὶ. Πθππ 
ἄθιη ΟμονΡ 51} ἀὰ5 ΕΓ ΘΙ μ ἢ ἀ65 
δ βθηΐθῃ ΑἸΔΘΙ5 ΓὰΡ οἴη πεσεῖν ἐς 
χαχόν, ἄτην: ἐς πλέον ἰϑὶ βοβαρὶ 
ΠΔΟΪΙ ᾿Ἀπαϊορὶδ γοη ἐπὶ τὸ πλέον 
ἱκέσϑαι τινος, ἴῃ οἰννὰβ Ζ0Γ 
ΜοΙΚοι θη οῖΐ Βθάϊ θη 
Βϑίη, ΤΠθοοῦ. 1, 20, ννῖθ ἐς ἄχρον 
ἱκέσϑαι. γΕ]. 0. Β. 918 οὐδὲν ἐς 
πλέον ποιῶ. 1189 πλέον φέρειν. 
αν. ϑαρρ!. 869 ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ 
πλέον ἐμῶν χκαχῶν ἱκόμενος. --- 
τὸ ϑέλον, τὸ βούλημα, ψῖο 1004. 
τὸ δρῶν, ΤΎΔΟΗ. 190 τὸ ποϑοῦν. 
ον ἀδηϊεν νυνὶ τὸ πολὺ τοῦ 9έ- 
λοντος, 5ὲ πιρὶβ ἐπι ἐἰϊεα δεφιγηι ρτι5, 
φιοα οαρϑοίϊζυογαί, ἐγιοϊαογ,. 

1220. ῸΡ ΕΥΡΟΙΟΙ ἀῸΡ 
δΔ5 ΔΙ|16 ΡΥ ΝοΙ ἰδὲ ΑἸ]δπ δ 6- 
1 ΘΙ Π581|, τηὔρθη ΜΙ 410 νοῦ άθη 
οὔδν πἰομῦ, πᾶμ]ϊοι ϑάνατος ἐς τε- 
λευτάν. ΝΥΙα Ηοναϊ. 1, 4, 138 56ΐῃ 
͵Ογ5 αοφμο μιείδαξ ροάδς,.. .. νοῇ 
Ατῖπ ἀπά ΒοΙοΙι βαρὶ, 50. 500] 0 Κ|65 
νοὴ Φυηρ ἀπά ΑΙι. ον Τοά ἰδὲ 
ἐπίκουρος (τῆς λύπης), νῖο Θά- 
νατος 8ἃ15 Παιάν ΔΉ ΘΡα  Θἢ νυὺῖρὰ, 
Ζὰ ΡὮΠ]. 797, βδοηϑβὶ ἐπίκουρος χα- 
χῶν, νόσου. ὕπι δυΐ ἄδη ἐπίχου- 
ρος οΡδί, γθοΪν Ζὰ ϑρᾶππθη, νρὰ 
ϑάνατος δπ5 Επάθ δ 6506 }}0, γ8]. Ζζὰ 
101. 109. -- ἰὃ δ᾽ ἐπίκουρος 
ἨΡΙ 8ΠΗ : οὐδ᾽ ἔπι κοῦρος οἄθιν 
χόρος αἷς Βάομον.) 

1221. Ἄϊδος Μοῖρα, ΠΕ 
ϑανάτου, νεῖ. Δπι. 515. 

10 
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"7ὕ 2,7 2 ’ 

ἄλυρος, ἀχορος ἀναττέφηγε, 

ϑάνατος ἐς τελευτᾶν. 

᾿Αντιστροφή. 

122 μὴ φῦναι τὸν ἃ χᾷ λόγον" τὸ δ᾽, ἐπεὶ ἢ μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νιχᾷ λόγον" τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῇ, 
ΩΝ -Ὸ-᾽ ει [ Ὗ ’ὔ 

βῆναι χεῖϑεν ὅϑεν πδξρ ἥκει, πολὺ δεύτερον, ὡς τάχιστα. 
ΕῚ - ὡς εὐτ᾽ ἂν τὸ νέον παρῇ 

1280 χούφας ἀφροσύνας φέρον, 
’ ’ ὔὕ 2») , 3 ’ὔ μ᾿ 

τίς πτλάγχϑη πολύμοχϑος ἕξω, τίς οὐ καμάτων ἕγι; 

φόνοι, στάσεις, ἔρις, μάχαι, 
1285 χαὶ φϑόνος" τό τε χατάμεμπτον ἐπιλέλογχξε 

1222. ἄλυρος ἄχορος, οἾιπδ 
ϑδηρ ὑπ ΚΙΔμβ, ν᾽ 61} πδοῖι δύθϑὶς 
ΘΠοΡῸ5 χάδεά τε στοναχάς τ᾽ ᾿Α41- 
δὰς λάχεν. 6561. ϑυρρ!. 608 (νΕ]. 
628) Ποῖδϑὶ Αὐὸ5. ἄχορος ἀχκίϑαρις 
δακρυογόνος. 

Απὲϊϑδῖν. ΝΘ βροθοόῦθη 86ῖη ἰϑὺ 
ἀἃ5 ΗἩδοϊιδῖθ, 50. 50}}η6]] 8415 τη] 10} 
νοη Πἰππθη ρΘ θη ἀὰ5 ζννοῖιθ. Πθηπ 
16 υροπάζοι! [ἄμπγὺ ΖΑ }}] 056. [μ61- 
ἄδη πουθοὶ ὑπ ἀἄδπη ννᾶριθὺ ᾿1Π56}" 
ἀὰ5 ῦϑ6. ΑΙΓΟΡ τὶν δοίποη ροιδα- 
ἴοη Ουδίθη. 

1225. ΤΠ ΘΟΡῚΝ. 425 [{{᾿ Πάντων 
μὲν μὴ φῦναι ἐπιχϑονίοισιν ἄρι- 
στον Μηδ’ ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξέος 
ἠελίου: Φύντα δ᾽ ὅπως ὥὦκιστα 
πύλας ᾿Αἴδαο περῆσαι. Ἐῤπὸ οἵϊ 
νν Θἀθγο] 16 ἅποιμθ, νρ]. (Ἰο. Ταδ0ο. 
1, 48 υπὰ "οὶ 1,δοίδηϊ. 8, 9804 ίοπ 
ηαδοὶ ἰοηϑα ορίμηνηι 66 ἵη ἢθ5 
δοορεΐος τηοϊαθν 6 υἱίαθ: ργ0αη- 
ηγη, αἰΐθγη, δὲ ταΐμδ δ15, πιαῦὲ 
ργ» την ἑαηψφμαηι ὁα; ἱποθηαῖο 67 
ἴνμβονο. --- -τὸν ἅπ. νικᾷ λ'., 
ΟΠΔΠΘΉ1 γα ϊογθΏι, οαἰοιίιηι, δ1ρ6- 
γαΐ. --- ἐπεὶ φανῇ (914 [} ἀδ γ᾽ 
ἽὝΜ Φη50},, νρὶ]. Κυῦρον ἄν. 61, 4. 
Α. ὅ. Ποὸν (οπ]αποιῖν Ρεὶ ἐπεί, 
16 "δὶ εἰ Ο. Ἀ. 198, 5. χὰ Απηΐ. 
1012. 

1220. κεῖϑεν -- χεῖσε, 85511)}1- 
Ἰρὺ ἄθπι ὅϑεν, νεῖ. 1150. Ζὰ ΡΠ]. 
120. ΤΊΔΟΙΝ. ΤΟΊ. ΡΙαΐο Οὗ}. 46 " 
πολλαχοῦ καὶ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφί- 
κῃ ἀγαπήσουσί σε. --- ΑΘΒΉΠΟΝ6 

ΕὉΡΙ6Ιη οἷν 61 ΠΙΟμίοΡη, νῖ Μὸ- 
πη. ΗΎΡΟΒΟ]. 2 ἀπῆλϑεν ὅϑεν 
ἤἦλϑεν ταχύ. Εν. Ἦθρο. ΕῸΡ. 1247 
ϑανὼν, ὅϑενσερ ἦλθον, εἶμι γῆς 
ὕπο. ϑόρ!οκ]ο5 ἀδομῖθ ΨῸΒ] ψὶθ 
ΕΡΙΟἃΡιπο5 120 ἀπῆνϑεν ὅϑεν ην- 
ϑὲν πάλιν, Γᾶ μὲν εἰς γᾶν, πνεῦμ᾽ 
ἄνω. 

1290. Βορνυπάπηρ 46" ϑϑηίθη- 
ΖΘ, ΨΙΘ 1215 

1231. τίς πολύμοχϑος (κά- 
"ματος) πλάγχϑη ἔξω (τοῦ νέου), 
τίς χαμάτων οὐκ ἕνι (αὐτῷ); 
ΘΙ] ΟΠ 6 τἀ μον ΟἹ ΟΝ ΟΝ νν ἃ π- 
ἀ61} ἃυ 556 "} 84}1} ἀοτώ ἃ δ᾽ 6 ἡ ἀ- 
Ζοῖῦ, ΨΜΘΙΟΒΘ ἰδὲ εἴθ ἴῃ 
1}. )ὰ5 ΖΝ ΘἾ 6 αἸτοὰ 5:6 θ πὰ, 
νῖθ ἴθ ἐγὼ κοὺκ ἄλλος, γνωτὰ 
κοὺχ ἄγνωτα α. ἅ!ιη]. Ὀϊ6 χά- 
ματοῦυ 5ϊπᾷ ννῖο θἄιηοπθη βϑάδοβῦ, 
γν ΘΙ ο 6 ἀ16 Φυροπάζοιι ἀαΡο ΖΘ θη 
αηὰ μα ἄθν. Βα] Δ Ἰθπθη ἀμροὶ 
κούφῃ ἀφροσύνῃ ἴη5 ΕἸ]δηα ὑνη- 
θ6ῃη, γ8]. ζὰ ΡΠ]. 17ὅ8. (08 ἀδ5 
Ἡδναυιβηδίμηθη 465 2ΟἼ167ι »»πια- 
γ7»71477} χάματος ἃι5 ἄθηὶ ζΖννϑίίθη 
ϑαῖζθ παρ᾿ ἰδῖ, ἀδΡ πὰπ νἱθ]] οι 
τίς πλάγχϑη ποτὲ μόχϑος νον- 
τ 16 η.) 

1295. ἐπιλέλογχε, τὸν ἄν- 
ϑρωπον, νυ ]θ Ρίη Δαν 5ᾶρι ἀκέρδεια 
λέλογχε κακαγόρους, ἃ... 181 ἂπι 
Βπάο ἀθ9 Μϑηβϑοι θη 516086- 
Ρ68 Ζ16] (λάχος), νῖδ βοπϑὶ γῆ- 
ρας ἐπικρέμαται. Ὅφι" Ομον ἀβε:- 
δι! ἀὰ5 Μίδπηθϑα ον ρἄηΖ! ἢ, ἰπ- 
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πύματον ἀχρατὲς ἀπροςόμιλον 
γῆρας ἄφιλον, ἵνα πρόπαντα 
καχὰ χαχῶν ἕξυνοιχεῖ. 

Ἔπῳ δός. 
2 τε ’  ) 2 3,. .Ἅ ᾿ 
ὃν ᾧ τλάμων ὃδ᾽, οὐχ ἐγὼ μόνος, 

, , ε! 5 Ἀ 

σίαντοϑὲν βόρειος ὡς τις ἀχτὰ 
᾿ ’ ε - 

χυματοπλὴξ χειμερία κλονεῖται, 
« ἣ , , 

ὡς καὶ τόνδε χατάχρας 

δειναὶ χυματοαγεῖς 
3 , ψ.. ἃ - 
ἅται χλονέουσιν ἀεὶ ξυνοῦσαι, 

« δ᾿ 2 2 2 , 

αἱ μὲν ἀπ ἀξλίου δυσμᾶν, 
« 2 5] 7 

αἱ δ᾽ ἀνατέλλοντος, 
« 7 γ Ἁ “ 2 αῶ, ΧῈ 

αὐ δ᾽ ανὰ μέσσαν ἀχτῖν᾽, 
« Α - 2 ΜΡ ΞΕ “ 

αἱ δὲ νυχιᾶν ἀπὸ “Ριπᾶν. 

ἀθη Θ᾽ ννἱθ ΜΙΠΠΏΘΙΟ5. πὰ] Τὰροπά 
ὑπαὶ ΑἸΓΘΙ ἀπ ΡΒ μϑ οι, νρ]. ΜΙπιη. 
ὅ, 4 ὀλιγοχρόνιον γίγνεται ἥβη 
τιμήεσσα, τὸ δ᾽ ἀργαλέον καὶ 
ἄμορφον Γῆρας ὑπὲρ χεφαλῆς αὖὐ- 
τίχ᾽ ὑπερχρέμαται. 

1290. ἀκρατές, ἀσϑενές, ὡς 
μὴ ἔχοντα τὸν γέροντα χρατεῖν 
ξαυτοῦ. Ἐϊαδίαϊ]ο5. 

1298. ὅορ!ι. ΕἾΡ. ΒΟΥΡΙΆΓ. Πάντ᾽ 
ἐμπέφυκε τῷ μαχρῷ γήραι καχά. 
{7606 καχὰ χαχῶν “{ι 0. Β. 
Αθῦ, ξυνοικεῖ 1134. 

Ἐροδο5β. Εἴποη ΒοΙορ βίοθυ θ6- 
αἰρα5, δ ἀθῃ ἴῃ βϑίπθη ἃἰίθη Τὰ- 
θη ἀὰδ {{η}}6}} οἰιπο {Ππ|6}]855 νο 
ΔΠῸ6η Εἰπάθη οἰπϑιγη. 

1239. οὐκ ἐγὼ μόνος, νἷο 
1218 ἀδν ΟΠον ἅυ0}} ἂπ οἶρθηο Εν- 
ζαμνιιηρ δΡ᾿πηοῦ. Μδη ρ᾽δυθί 416 
δύπημηθ ἀ65. ΠΟΘΙ 6) γῦθη ΠΙΘΠ ΟΙ5 
56 ]05ὺ ΒΙΘΓΙη. σι νΘΡΠΘἢΠΊΘη. 

1240. πάντοϑεν, 5ἴγθηρ ρ6- 
ΠΟΠΙΠΙΘη πμ} πολλαχόϑεν. ΑΡΘΡ 
(θη ΒΟ ΟΡ. δοθνν θυ τη6 }}" Ο6α1- 
Ρυ5 415 ἀἷδ ἴη  ΡΘΙ θῖν δθΖοβθ 6 
ἀκτή νοῦν, ἃ. . οἷῃ ννοὶν ἴῃ ἀΐθδ 
66 μἰποὶπιμθιθηθβ, ὨῸ δὴ ΘΙ Π ΘΙ 
ϑοῖθ πιο! αἱ ἤοβϑθηθα [ἃπά, 16 

ζ. Β. ΑἰμΚα νὸν Ζεοϊίθη ᾿ἄχειχή ρὸ- 
᾿ΘΙ 556 ΨΥ ΔΙ. 

1241. κυμ. χειμ., νοὴ ὟΥΥὙο- 
δδθη βοροι ϑομῦ ἀπὐον ᾽Υ 1π- 
το ϑι ΓΙ 6η. 

1242. ον Εἷηρδηρ ἐν ᾧ τλά- 
ων ὅδε ονΡθρὶ 16 Εγυνανίαμρ,, 

815 50116 [Ὁ 6 ἢ χλρ ξδωναν, ὡς τις 
ἀχτὰ ἐἰλονετε οι ΑἸ]Θῖπ ἤ80} ἄθπὶ 
ΘΙ ΟΒΟΠΟΡ ΘΠ η γ Ρ] Θ[οΠ6 νυ ρά 
ἀ6} "Ηαιυριβδάσηκο 'π ἃπάογον ὕθη- 
ἄσηρ Ὁ ΙΘάΘΡ ον, ἱπάθῃ ὡς χαὶ 
τόνδε ἀδθ ονίβε τλάμων ὅδε 
ΔΌΪηπηηλΐ, νρ]. Ὁ. Ἐ. 1589 Γ. 

1240 ἴ. Π΄᾽Ά6 ἀγθὶ δ] υ ρθη 
ψοβ6. πᾶ θη δἷη ἃπη] 10} 65 τη 8]6Γ1- 
50} 65 Αὐβιοίβθη πη ΕΡυν θη 465 
Ἀμνγθνπια5, ννῖθ Ὁ. ΒΗ. 170 ἢ. 

1241. ἀνὰ μ. ἀκτῖνα (6) 
»ίαβαηι γιορταϊογιαῖθηι.), πᾶπ]. ὅν- 
τος τοῦ ἡλίου. 

1248. ἀπὶ Νογάραπῃάθ ϑΚυ θη 5 
τσ θη. 510} πϑὸῖ θαι ΕἸδυθθπ 
ἄονΡ ΑἸνοη αἴθ Ῥίπαια ὄρη, ἀϊομι- 
θονναάθι, νοι ΕἸ ΠΒΙΘΓ ἢ Ἶ85 ἀ}ο8- 
565. πηὰἃ 50}] πη διπὰς ἀνέμων 
θηϊδοηἀθηά. ΑΙΚπιᾶπ ποππὶ Ῥιπᾶν 
ὄρος ἀνθέον ὕλᾳ, Νυκτὸς μελαί- 
νας στέρνον (ἀἄχ8 ἀδν' Νδομῇ); 
Ογοιμγὰ τὶν πὸ ϑορῖι. γῸπὶ 

10 

1240 

1245 
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ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

Καὶ μὴν δδ᾽ ἡμῖν, ὡς ἔοικεν, ὃ ξένος, 
1250 ἀνδρῶν γὲ μοῦνος, ὦ πάτερ, δι᾿ ὄμματος 

ἀσταχτὶ λείβων δάχρυον ὧδ᾽ ὁδοιπορεῖ. 
δήν α ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

τις οὗτος; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὄν7τερ χαὶ πάλαι χατείχομεν 
’ , - , γι 

γνώμῃ, πάρεστι δεῦρο Πολυνείχης ὃδε. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗῊΣ. 

οἴμοι, τί δράσω; πότερα τἀμαυτοῦ χαχὰ 
125 πρόσϑεν δαχρύσω, παῖδες, ἢ τὰ τοῦδ᾽ ὁρῶν 

πατρὸς γέροντος; ὃν ξένης ἐπὶ χϑονὸς 

ξὺν σφῷν ἐφεύρηχ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχβεβλημένον 
ἐσθῆτι σὺν τοιᾷδε, τῆς ὃ δυςφιλὴς 
γέρων γέροντι συγκατῴχηχεν πένος 

1200 πλευρὰν μαραίνων, κρατὶ δ᾽ ὀμματοστερεῖ 

χόμη δι᾿ αὔρας ἀχτένιστος ἀσσεται" 
ἀδελφὰ δ᾽, ὡς ἔοιχε, τούτοισιν φορεῖ 
τὰ τῆς ταλαίνης νηδύος ϑρεπτήρια. 
ἁγὼ πανώλης ὄψ᾽ ἄγαν ἐχμανϑάνω" 

Βοιδα5. Θπι ιν Νυκτὸς ἐπὶ πηγάς. 
ον νύχιαι Ῥιπαίΐί [ἂν δορίθηι- 
ἐρῖο, ννῖθ 45. Ποιπογίβο] 6 ζόφος. 

1249 [ἢ ΑημΠροηθ πο} 50. 56010- 
ποπ 415 τηῦρ]οῖ ῬΟΪγηΘΙΚο5. θ6ἱ 
ἄοιη αΐοι" οἰη χα! θη. Οδορθοροὶ- 
τοπᾷ προηηϊ 516 ἅμ οὐδ ὃ ξένος, 
ψγοζὰ δἷ6 ὡς ἔοικεν Ὠϊηζιβοίζί: 
ἀϊε Νοηπαπρ 465 Νάιπθηβ νογβρανὶ 
516, 15 516 Δ ΚΊΊΟἢ ἀδηδοὶ 56- 
ἔραρὶ ἰδ. [ἢ νονᾶυβ ΒΟ ΟΡ Κι 516, 
πιὰ αἷς 1206 ἴ. φοἄυβδουίθ Βθβοῦρ- 
Πἶ585 Ζὶ ΖΟΙΒΙΓΘΌΘΙ, 61 ΘΙ ΒΟΙΟΙΠ6 
οἶπο Βορίοίμαπρ, ἱπὶ ἀθρθηβαῖζ Ζὰ 
Κνϑοη 724, υαηὰ ἴῃ ΤΊ ἅποη βο νυν μι- 
τῃηθηά. Μι 1249 γῈ]. 49. 

1251. ἀστακτὶ λ. δάκρυον, 
νῈ]. Ὁ. ἢ. 1218 1. Απο]ι Ἠοιμοιῖ- 
50}16 ἨοΙάθη νν δἴπθῃ δΊοΙοΙ ἄθη Κίη- 
ἄθρῃ ὥστε κρήνη μελάνυδρος. 

1250. δρῶν δπιίβομοιάοι [ἂν ἀϊ6 

νν 61} ἀφ ἀη- 
[μοάθη πᾶποι 

νοὶ ΑἸ ορηδίϊνε, 
ΠῸΚ ἀθ59 ψαϊογϑ 
ὝῷΟΚΙ. 

1258. γο. τῆς ὃ δ. πίνος 
γέρων γέρ. συγκατῴκηκεν 
(1298): γέρων γέροντι τιᾶ]ῖ ἀὰβ. 
Ἐπ βργΘομθπάθ ἀου ὑγαιρίρθη ΚΙοΙ-- 
ἄσηρ ἀπά ἀθ ΤΊΔΘΡρ ϑ}} 465. 
θεά. 

1201. ζσσεται, υδγϑο)"αἴμ)", τὰ 
Αἰ. 40. Νἄοιδι ἀον Τ δοῦν ροάθηκξ. 
Ῥο]. 465 Νοιὐπννθηάιροίθα [νΡ ἀϊ6 
Εγιδίππρ, 465 ἴθ θη5, ννοϊαν ἴΠηὶ. 
ππὰ ΕἸ ΘΟΚΙΟ5. Ζ 5ΟΓΡΘπ ΟΡ ΘΙ ροπ 
μᾶι16. 

1202. ἀδελφὰ (ὅμοια) τού- 
τοισιν, ΔΑπὶ. 192. φορεῖ, 
δΡμᾶ]ῦὉ 6. Βοιοπά, ψῖο 6. φέ- 
ρθειν. 

1209. ϑρεπτήρια, τροφεῖα, 
τροφή, 841. 
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καὶ μαρτυρῶ χάκιστος ἀνθρώπων τροφαῖς 
- - εἰ 3 Ἁ ,..2 2 , 

ταῖς σαῖσιν ἡχειν" τὰμὰ μὴ ξ ἄλλων πύϑῃ.- 

ἀλλ᾽ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνϑαχος ϑρόνων 
«Αἰδὼς ἐπ᾽ ἔργοις πᾶσι, καὶ πρὸς σοί, ττάτερ, 
σαρασταϑήτω. τῶν γὰρ ἡμαρτημένων 
2 δ 

ἄχη μέν ἐστι, προςφορὰ δ᾽ οὐχ ἔστ᾽ ἔτι. 
τί σιγᾷς; 
φώνησον, ὦ πάτερ, τι" μή μ᾽ ἀποστραφῆς. 
οὐδ᾽ ἀνταμείβει μ᾽ οὐδέν; ἀλλ᾽ ἀτιμάσας 
πέμψεις ἄναυδος, οὐδ᾽ ἃ μηνίεις φράσας; 
ὦ σπέρματ᾽ ἀνδρὸς τοῦδ᾽, ἐμαὶ δ᾽ ὁμαίμονες, 
πειράσατ᾽ ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε χινῆσαι πατρὸς 
τὸ δυςπρόςοιστον χἀπροςήγορον στόμα, 
ὡς μή μ᾽ ἄτιμον, τοῦ ϑεοῦ γε τιροστάτην, 
οὕτως ἀφῇ με, μηδὲν ἀντειττὼν ἕπος. 

τ ΑΝΤΙΓΌΟΝΗ. 
λέγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, αὐτὸς ὧν χρείᾳ πάρει. 

1205. ΕΤΘΙνν Πρ σα ϑύθην ΡΟ]. Γθιθ- 
ν0]] οἷη, (855 6 ἃ15 βοῃ] θο 6516} 
δο.π 510} ρϑζοῖρὲ 06 ἴῃ ἀδν [{π- 
τΟΡ μα] τα ηρ; 465 ναίθνβ, χάχιστα ἀπο- 
δοῦναι τὰ ϑρεπτήρια, νγὶΘ 65 ἀἃ5 
ΑἸλοσαη. ἀθη παῖδες γηροτρόφοι 
ΖῈ ΠΟΙ ρθη ΡΗΊΟΝΓ τηδομίθ: πδ0} 
50] ΟΠ βομθ (ἀΘϑοῖζο βηρ 46}, νν6]- 
ΟΠ βοίπθη ΕἸ. ἄθη [{{π|6Ρ} 8} 
νουϑᾶρίθ, 8116 γον 6. ΕΠ α 
πἀπαᾷ Ἀθομίθ νου] υβδιρ, Πιορ. [μδρΡῦ. 
1, 2, 1. -- τροφαῖς νοῦν. τ} 
κάκιστος, α πιεεἰρζίοηιο μα; ἥκειν, 
πη 6 1 ἃ15 γεγονέναι, νν61} ΡΟ]. ογϑδὶ 
οιχῦ ογκαπηΐ ᾿ὰΐ, ννῖο ὑγρᾶς 65 
ἄδπι γαΐθι ΘΡσ ΘΠ. 

1200θ. τἀμὰ μὴ ᾽ξ ἃ. πύϑῃ, 
16 65 ΠΡ ΠΡ δθἢ , 501]51 
ἄν πἰοιὺ νοῦ Απάργρθη 61- 
ΓΔΏΓ θη, ἱπάθιη 10 ὙΨ1ΠῸ τπθὶηθ 
ϑ6μ]4 ΡοΚοηπο. ΑΘἤη] οἷ. Ε]. 1225 
μηκέτ᾽ ἄλλοϑεν πύϑῃ, νν0]}}} βργῖοι- 
νον οο ὙΥοπάσπρ, ννῖθ ἀδ5 γῦ- 
ΤῸ ὴῆ 6. ποῖ [0715 σηα67}.6}. 86 αἰὲ- 
μα. 

1207. 16 δἰ! Ομ " ΡΟ]. 5θὶηθ 

᾿» 

Ομ] συρίοθι, ἀθδῖο Θμον" ΠΟΙ ΟῚ" 
ἀπαάθ Βεὶπι ναΐθι ζὰ πάθη, 4ἃ 
78 σοι Ζθϑιβ πίοιῦ ἀπνουϑ Π]10}} 
ΒῸ116. ὲὰ5 ΒΕ θ σι 6 η {Ζιι 298) 
ἰδὲ δῖον πάρεδρος 465 Ζθι5, νν]δ 
1982. 416 Δίκη. 

1210. )ὰ5 (ἀδοάπάοις Καπῃ ρβ6- 
Π6 110 τνοράθη, ννθὴπ Θορά., ν᾿ ]ο ΡΟ]. 
1342 νυϑπϑβοϊιι, ἴῃ ἀ16 ΗΘ} [οἱρὲ: 
οἷηθ Μίθιῃραηρ 06" ἰδὲ "61 ἄθπηὶ 
ΘΡΌΒθΘθη. Ε]ομά ἀθ5 Ναΐοιιβ πιο 
61" πῦρ], νοι ΡΟ]. συρ] ῖ ἢ 
ἀ16 ΒΘβου  ἢἾ55 νυ μθαοηῦ, 8415 Β8}}6 
ΘΙ 65 ἃ ποι Κνυδηκυπροη ἃ"ρ8- 
56|16η. 

1212 {{ ὅ6ὴν παιιγροίρθα Ὀἱ6ὲ 
61", ἰὴ παι οἰηθ5 Υοῦίθ5 Ζὰ νυὔγ- 
ἀἴρθη, ἀὰ ἴῃ 5010 θη [ρθη πΙΟΠ 5 
(υδθη 61" ἰδῆ, 815. ὈθΒΑΥΡ ΟΠ 65 
ΟΠ οίβθη. ; 

1218. ἄτιμον; ν8]. 49. 1218; 
νον προστάτην (Ροβοί4ο0η) Ζὰ 
117|.: 

1219. ἀφῇ με. Ὦϊος ὙΝΊΘάοΙ- 
Βοϊαπρ 465 Ῥγοπ. ψὶ6 1407 ἴ. 
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τὰ πολλὰ γάρ τοι ῥήματ᾽ ἢ τέρψαντά τι, 
ἢ δυοχεράναντ᾽, ἢ κατοικτίσαντά πως, 
χγιαρέσχε φωγὴν τοῖς ἀφωνγήτοις τινά. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 

ἀλλ᾽ ἐξερῶ" καλῶς γὰρ ἐξηγεῖ σύ μοι' 
1285 πρῶτον μὲν αὐτὸν τὸν ϑεὸν ποιούμενος 

2 , 2 3. ἐς ον Ὁ - 
ἀρωγὸν, δγϑεν αὶ ὡδ᾽ ἀνέστησεν μολεῖν 
ὃ τῆςδε τῆς γῆς κοίρανος, διδοὺς ἐμοὶ 

, ΡΣ ΤΣ ΤῸς Ὁ - δλ γ 5, : 
λέξαι τ΄ ἀχοῖσαι τ ἀσφαλεῖ ξὺν ἐξόδῳ. 
καὶ ταῦτ ἀφ ὑμῶν, ὦ ξένοι, βουλήσομαι, 

1290 καὲ ταῖνδ᾽ ἀδελφαῖν, καὶ πατρὸς χυρεῖν ἐμοί. 
ἃ δ᾽ ἤλϑον, ἤδη σοι ϑέλω λέξαι, ττάτερ. 
γῆς ἐκ πτατρῴας ἐξελήλαμαι φυγάς, 
τοῖς σοῖς πανάρχοις οὕνεχ᾽ ἐνθαχεῖν ϑρόνοις 
γονῇ πεφυχὼς ἠξίουν γεραιτέρᾳ. 

1295 ἀνϑ᾽ ὧν μ᾽ τεοχλῆς, ὧν φύσει νεώτερος, 

70) ἐξέωσεν, οὔτε γικήσας λόγῳ, 

οὔτ᾽ εἰς ἔλεγχον χειρὸς οὐδ᾽ ἔργου μολών, 
πόλιν δὲ πείσας. ὧν ἐγὼ μάλιστα μὲν 

1281 ἢ. Ὅϊ6 γι] ον ἀπά διι5- 
Τὰ ΡΠ ΙΟ. σΟβργοοιθηθη ν ουίο πᾶ θη 
ον ἀϊο Κυαΐι, Ζζὰ οὐ βροαθη, ζιὶ θαὺ- 
τβίθπ οὔθ σὰ ΜΈΕΟΙα Ζιὶ "δνν6- 
δ6η, ψνοάθροῖ. ἀδηη ἀἃ5 οι ννθῖσθη 
ΒΟΡΡο πο νυῖρά. 

1285. Νοῦ 4116 Ὠϊηροῦ (Ζζὰ Ὁ 
Ἐ. 159) γυΐϊξ Ρο]. ἀθῃ Ῥοβοϊάοηῃ ζΖιι 
δοίηθπι Βοιβίδηάθ ἃἂη, ννϑὶ] ἃ αἱἷξδ 
ργηιοίρτιηι. 

1280. ἀνέστησεν, 210. 

1288. λέξαι τ ἀκοῦσαί τε, 
189. -- ἀ. ξὺν ἐξόδῳ, 11θ5. 

1289. 'νγχγαβ ΤΠ οβθιῖ5 121} Ζιρθ- 
βδρὶ, υλῦϑϑι [ἢ ταῖν ΘΡ ΓΘ. {6} 6} 
βουλήσομαι πὰ 0. Ἀ. 1077. 

1292 ἢ Ψ8]. 861 ἢ. 
1294. γρὶ. Ζὰ 910. δδιι 465 

ἀΡ] ΘΠ η γονῇ γεραίτερος ὧν οὐθν 
γονῇ πρότερος γεγώς “νᾶμ!ς 500}. 
οἷπθ δυβάνιοκϑνο!οῦο Ὑγοπάσηρ, 

ἢ ἀᾶθ {Προ} 465 Φάηρογθη ἱπ 
ΘῬΤΟΙΊΟΓΟ5. [ομῦ Ζὰ 5.6]|6η. 

1296. νΥῖγ πάρη ὑπ8 θά οΓ᾽ 
ἀαγᾶθον ἀαγο ΒΟΒΡΓ ΘΟ απ Ζὰ ν 6 Ὁ- 
βἰἄπαϊρθη βοϑαοι. ποῖ ἃ ἀσγΓοῖ 
νι καιηρῇ ἄθλου ἀπὸ} ΑΠϑρΓοΠ 6. 
οηὐβοι θἄρθῃ. ΜΕ). 416 ΕἸ]. 

1291. οὐ δ' ἔργου, νῖο Αἱ. 
814 τάχος γὰρ ἔργου καὶ ποδῶν 
ἅμ᾽ ἕψεται. 

1298. Παγδηῃ ἰδὲ ἀδθῖπρ Εἰσὶ - 
ΠΥ5 56 14, 4. ἢ. ἀδ" Βῦβο Βα- 
Οἰθρϑῖδι, ἀθι" Οοά. ρμ]αρὶ ἴῃ ΕΌΪΡ6 
5ΘΊΠΟΡ γοΡβοἰναηβθη, αηά ἀθν βϑῖπ. 
(ἀθβοθθοῦν ἴῃ Ηδάον ἰγεῖρι, ἡ πά- 
λαι γένους φϑορά, ὁΤΊ, νΕ]. 421. 
188. 9041. --- δια ὡς ἐγὼ μά-. 
λιστα μὲν λέγω αὐτός, ἔπειτα καὲ 
μάντεις ἔλεγον οὐ]: ἀὰ5 συνοῖθθ 
αἸϊοά οἷπο ἀπάθυο Ὑν ϑηάπηρ: ἀ85. 
Ῥαγίϊο. χλύων (λέγω) νρ]. πιὶ 0.. 
Ἀ. 140. ΑΡον [ἃυν. Α χλύω. 
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Ἀ Χ 3 Χ 3,..-} ΕῚ δ 
τὴν σὴν Ἐρινὺν αἰτίαν εἶναι λέγω" 
ἔπειτα κἀττὸ μάντεων ταύτῃ χλύων. 

3 γ 
ἐπεὶ γὰρ ἤλϑον «“Ζργος ἐς τὸ Δωριχόν, 

3 

λαβὼν 'Ζδραστον πιενϑερόν, ξυνωμότας 
ἐστησ᾽ ἐμαυτῷ γῆς ὅσοιπερ ᾿Α΄πίας 
σιρῶτοι καλοῦνται καὶ τετίμηνται δορί, 
«; ᾿ « , 2 ’ ’ 

πως τὸν δπταλογχον ἐς Θήβας στόλον 
δ. - 2 2 ’ ὌΝ ’’ Π ξὺν τοῖςδ᾽ ἀγείρας, ἢ ϑάνοιμι πανδίχως, 

ὌΝ Ν » 97 ΒῚ ,ὔ Β] ,ὔ - 

ἢ τοὺς ταὺ ἑχπράξαντας ἐχβάλοιμι γῆς. 
εἶεν. τί δῆτα νῦν ἀφιγμένος χυρῶ; 

3 
σοὶ προςτροπαίους, ὦ πάτερ, λιτὰς ἔχων, 

αὐτός τ᾿ ἐμαυτοῦ, ξυμμάχων τε τῶν ἐμῶν, 
οἵ νῦν σὺν ἑπτὰ τάξεσιν σὺν ἑπτά τε 

1801 «ἐπεὶ γὰρ ἡλϑον [ἢ Ἰᾶδδι 
δυυναγίθη, Ρο]. νυν ] ]6 θυ ζάμ!] θη, νν ἃ5 
ἴθ πδοῖ 561 π6}" ΑηκΚαη Ὁ ἴθ ΑΓΡῸΚ 
ἀϊθ ἀονγιίσοη μάντεις θαι}. [ἢ 
ἀον Τηαῦ πᾶΐ ο΄’ ἀθὴ ΑἸ} Πα 05 
πὶ ϑδίππρ, 4θη βϑάριιϊοπάβιοη οἰω- 
γοσχόπος 1814. ΑἸ]οη ἀὰ ΡοΪ. 
Θἰπιη] 56 1η6. ΔΡΡΙν βοθθη Ὑορμᾶ]- 
ηἶβ86. Ῥου ΠΡ , ννοθοὶ οΡ' δα ἀϊθ 
ΑΒ1 ΘΠ. βθὶπθϑ Ζυρο5. βθθθη ΤΉΘΡΘη 
Ζὰὰ ΒΡΡΘΟΙΙΘα. Κοιμμΐ, ν ΡΠ ΟΡ 61" ἄθη 
Βορυπάπηρϑϑαὶζ Ζὶ 1900 ο8η2 ἃι8 
ἄφθη Αὐρθη πης 50 ἢ 146 561η6 τη 80}}- 
τρ6 Βυπάοϑϑ ποθ η 50} ἃ [Ὁ πη 510} ὺ- 
ΡῬᾶγθ Βοιιᾶροη. ὍΥ̓ΘΙ] ᾿ππὶ ἅ}06} 
ἄοοϊι. ἀὰ5 ἀπὸ μάντεων κλύειν ἰμὶ 
δίηηθ ἰαρ, πϑηῃὺ ο" ἄθη ΑἸΠΡ}18- 
Γ805, ΨΜΘΙΟΙΘΙ ΟὔΘη Θοηιοὶης νν ΔΓ, 
8ἃη ἀδν ϑ'ριῖΖθ ἄδθν δῖοι. (οοῖι 
Καππ ἰοἷ ἀθη ν  γάδο! πίοι ἀπίθν- 
ἀνγὔοκθη, ἀὰ55 1908-- 1912 οδἷῃ Εἰϊη- 
561 6}056] ἀν ΒΟ ΔιιβΡ 1616} βοίη πλῦο]"- 
ἰθη.) -- Ἄργος τὸ Δωριχόν 
(τι 696), νος 8718 τὸ χοῖλον Ἄρ- 
γος. 

ος 1903. γῆ ᾿ΔἽπία, ἀεν Ῥεϊοροη- 
Ὧ65, Ζιη8] ΑΡΡΟ]15 (Αηΐ. 1060), πδοῖὶ 
ἄθαι αἰίθη ἰατρόμαντις παῖς ᾿4πόλ- 
λωνος ᾿πις (νοι ἤπεος), ἀθ" νοῆ 
Ναυραϊκίοβ Κἂπὶ υπὰ χϑόνα τήνδ᾽ 
ἐκκαϑαίρει χνωδάλων βροτοφϑό- 
ρων ΑΘ56.. ϑ}}]. 210 {ἢ 

1804. δορί νοῦν. τἷλ πρῶ- 
τοι: χαλ. καὶ τετίμηνται, 
ψν Ὁ. Β. 89 λέγει νομίζει τε. 

1806.ςἨ πανδίκως.,, γοοίο οἱ 07- 
εἰϊγιθ, νὶθ οἴη. ΘΒ ΡΠ ΟΠ ου Καιηρῇ Βιηυ- 
ΟΠ ΘΙ ἀππρ ὈΡΙηρὶ, Ὸ 65 Θἰηπιἃ] δα 
ΓΡροα ἀπά Τοὰ οι. 

1801. τοὺς τάδ᾽ ἐχπράξα»ν- 
τας, ἄϊο Απδὶϊῖτον αἰ 656Γ 
θίπηρο, παυρἀοκπαϊθπαθ ΒρΖϑίοι- 
πὰηρ 65 Βγαάον5. 

1308. ΥΊο 1291 βομὸρ[ι ΡοΪ. ορϑὲ 
Αἴπθιῆ, θΘνΟ 6 πὶ ἀοι" Ἡδυρι- 
58.010 που δυϑυοκι, ὧν χρείᾳ πάρε- 
στιν 1280. 16 γηοιογίβοιθ ϑ6 10 5- 
ἤραρο ἀϊθηϊ ἄαχι, δεῖ 1291 ζΖιυνῦοκ- 
ΖΦ Κοιμμ θη ἀπά σιμὴ Ἀαπθραη κι, ὑπ 
ἀϊ6 Βιιῖ6 ἴῃ ἀϊδ θιῃρ Θ ] θη ἀβῖθ ΕΌΤΗΙ 
σι ΚΙοιάθη. ἈΑἸΠοῖπ ἅϊο Βοδηΐννον- 
ἵππρ ον ΕσΡαρο ἰἄπτι πη δι ἀϊ6 
ΑὐυϊχΖάμ!απρ δθῖποῦ Βαπάοϑρθηοϑβθ ἢ 
πη οὐδ π80Ὸ}} οἰ ἄπζοπάον 50Π1146- 
Ῥαηρ 56 πο ϑιγοϊ πο ννᾶρὶ δ 
ΝΡ ΚΊΟΝ π᾿ δθίπθοιι. πὰ ἀον Καπιρῖς- 
δθηοβϑθη Νδιηθη 510}. τὴϊῦ ἄραι Απ- 
Ποροπ ΠΘΥΟΡ. 

1910. ΝΕ]. 488. 801. 
1811. σὺν ἑπτὰ τάξεσιν. 

εἰ βίοι Πδουμβδαπῖθη, σὺν 
ἑπτά τε λόγχαις, ἀπᾶ κ516- 
"θη ϑὅρθοῦδπ, ἱπάομι ἄϊθ λόγχαι 
416 ΑιὐϑΖθιομηθηρ ἄονΡ ΕΓ. θ6- 

1800 

1805 

1510 
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λόγχαις τὸ Θήβης πεδίον ἀμφεστᾶσι πᾶν" 
οἷος δορυσσοῦς “Ἱμφιάρεως, τὰ πρῶτα μὲν 
δόρει χρατύνων, πρῶτα δ᾽ οἰωνῶν ὁδοῖς" 

1810 ὁ δεύτερος δ᾽ Αἰτωλὸς Οἰνέως τόκος 
Τυδεύς" τρίτος δ᾽ ᾿Ετέοχλος, ᾿Αργεῖος γεγώς" 

τέταρτον ᾿ππομέδοντ᾽ ἀπέστειλεν πατὴρ 
Ταλαός" ὃ πέμπτος δ᾽ εὔχεται κατασχαφῇ 
Καπανεὺς τὸ Θήβης ἄστυ δηώσειν σευρί" 

ἀθυΐθθ. (ΒοΡρκΚ νου ποῖ ἱπ6 655 
σὺν ἑπτά τ᾽ ἀσπίσιν, 50 ἀδ85 
Ἀ1055 416 πανοπλία 461 ΚΡΙΘρΒ]Θαϊο 
ΘΒ Πἀογν ννὔραο. ΟἿΌ ννογάθη ἃ]- 
Ἰογαϊηρα 5014 ὑπὰ ὅρθοῦ ἴῃ ἀΪ6- 
561 ὟΥ οἰβ6 2.5 ἈΠ ΘΒ ΘηΔΠΗΐ, ΔΘ 
Δ6βθι. ϑρρ!. 190 ὄχλον δ᾽ ὑπα- 
σπιστῆρα καὶ δορυσσόον λεύσσω. 
ϑ6ρ!ι. ΕὙ. 914" Ἄρης ὃ ὁ λῃστὴς σὺν 
δόρει σὺν ἀσπίδι. ΝΕ]. 1806 τὸν 
ἑπτάλογχον στόλον.) 

1519 ΠΠ- 16 516 ῦθη. ΕΠ], ἴῃ 
ἄοροπ Νάμηθη. 500}. 11} ΑΘΒΟΒΎ]ΟΣ 
ἴῃ ἄθη Ἡπτὰ ἐπὶ Θήβαις υπὰ Ε᾽υν. 
ϑΌΡ}]. 861 [Π. δυπηληῖ, βδιθιθη. Ζὰ 
ἀθν" 516 θη ΠΟΙ ρ ἢ ΤΊΟν6 ἱπ Βοζίθ- 
μὰηρ. θὲ Ριπάδν 0]. 6, 15 516 086ῃ 
ΘΟΠΘΙ οΥπδα θη 461" νοῦ ΤΉ ΟΡ θη α6- 
α]ηθη Κοπηΐ, 50 50ῃθὶηΐ Βοῆοη 416 
Θηβαὶς κυκλική ἀϊδ56106ὲ Ζ8}} ρΡ6- 
μα θν Ζὰ πᾶ) θη. ΑΠρ ἢ] 805 ἰδὺ 461 
ΑΟΙΠ]θὰ5. ἀπὰ ΚαΙοα5. 465 ΚΡΙΘΡ65 
ἴῃ ΕἾΠΟΡ ῬΘΡΒ0Η, ἀμφότε ον μᾶν- 
τις τ᾽ ἀγαϑὸς καὶ δουρὶ μάρνα- 
σϑαι Ῥιπά. ἃ. Ὁ. πᾶοι ἀθ" 7}6- 
Ῥὰΐδ: ἄα!ιο Οάγβ8. 15, 245 Ὀἵ- 
κλείης τέκε λαοσσόον ᾿ἀμφιάραον, 
Ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ αἰ- 
γίοχος καὶ ᾿Αϑήνη. Ῥιὶπά. Νεπι. 10, 
9 μάντις Οἰκλείδας, πολέμοιο νέ- 
νὰν -- τὰ πρῶτα χραζτ., νϑ8]. 

, 485. 1900. 

1914. Ζὰα πρῶτα ἰδὲ τὰ διυβ 
ἄσπι οὐϑίθη αἸ1θἀθ χὰ νυ] 6! 0] θη, 

1320 ἕχετος δὲ Παρϑενοτπταῖος ᾿“Ιρχὰς ὄρνυται, 
ἐπώνυμος τῆς πρόσϑεν ἀδμήτης χρόνῳ 
μητρὸς λοχευϑείς, πιστὸς ᾿Αταλάντης γόνος" 

: 

νΡ]. σὰ 808. --- οἰωνῶν ὁδοῖς, 
0. Β. 1811. 

1918 “. κατασκαφῇ --πυρί, 
κατασχάψαι καὶ ἐμπρῆσαι πυρί, 
ἱπάθπι ἀθ 1 ΒΡ ΟΊ Θ] 16 Ρὸ ΒΟΡΡΙ πὺρ ἕ 
ΘΡννοπα πδόθρθο]} νρά, ννῖθ 
ΑΘ50}). Ῥεγβ5. 820 ϑῖνες δὲ νεχρῶν 
καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ Ἄφωνα 
σημανοῦσιν δ μμασιν βροτῶν; 
μᾶππροι Κοιμηΐ ΤΟΣ θθ Αοο.. 
ν0}.. --- Ὁ6 00 ἄθη γίγας Καρδπθαβ 
Αηϊ. 198 π᾿ 

1920. ἀρχάς, μιᾶῖτα 861" ἤ80} 
Α6586}). δορῦ. 848 'ἴπ ΑΥδῸ5 Θ΄η6 ἤθ6 
Ηδιμδῖ οοἤιπάθη. Ερ ἰδὲ ἀον ΝΙ- 
γΘὰβ ἀ6Γ ΓΠ6}} πο θη δᾶρθ, ΑΘ50}}. 
δορὺ. 890 ἢ, 

1521 ἴ. νον}. λοχευϑεὶς (γε- 
γὼς) τῆς πρόσϑεν ἀδμ. χρό- 
νῳ μητρός, ἐπώνυμος (αὖ- 
τῆς), 4150 παρϑενίας, παρϑενο- 
σαῖος. γοὴ Αἰα]δηῖθ ΤΠΘΟρβ ἢ 8 
1281 {ἢ ὥς ποτέ φασιν. ἸΙασίου 
χούρην Παρϑένιον χατ᾽ ὄρος ὩΣ 
ραίην περ ἐοῦσαν ἀναινομένην γά- 
μον ἀνδρῶν ΨΦεύγειν - ζωσαμένη 
δ᾽ ἔργ᾽ ἀτέλεστα τέλει Πατρὸς 
νοσφισϑεῖσα θυίμν, ξανϑὴ ᾿3τα- 
λάντη " “ἴχετο ὑψηλὰς ἐ ἐς κορυ- 
φὰς ὀρέων, Φεύγουσ᾽ ἱμερόεντα 
γάμον, χρυσέης ἀφροδίτης ὥρα" 
τέλος δ' ἔγνω καὶ μάλ᾽ ἀναινο- 
μένη. Βπν. Ρ]ιοθπ. 1122 ὃ τᾶς 
κυναγοῦ Παρϑενοπαῖος ἔχγονος. 

1822. πιστὸς ΄4τ. γόνος, 
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ἐγὼ δὲ σός, κεὶ μὴ σός, ἀλλὰ τοῦ κακοῦ 
πότμου φυζτευϑείς, σός γέ τοι χαλούμενος, 
2) Ν 2 27 2 ,ὔ , 

ἄγω τὸν «ργους ἀφοβον ἕς Θῆβας στρατὸν. 
οἵ σ᾽ ἀντὲ παίδων τῶνδε χαὶ ψυχῆς, πάτερ, 
ἱχετεύομεν ξύμπαντες ἐξαιτούμενοι, 
μῆνιν βαρεῖαν εἰχαϑεῖν δρμωμένῳ 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τίσιν, 
ὅς μ᾽ ἐξέωσε κἀπεσύλησεν πάτρας. 
εἰ γάρ τι’ πιστόν ἐστιν ἐκ χρηστηρίων, 
4 ἊΝ Ν τ -" 3 ὙΛ 2 ΄ , 

οἷς ἂν σὺ προςϑῇ, τοῖςδ᾽ ξφασχ εἴναι χρᾶτος. 
πρός νύν σε χρηνῶν χαὶ ϑεῶν ὁμογνίων, 
αἰτῶ πιϑέσϑαι καὶ παρειχαϑεῖν, ἐπεὶ 
πτωχοὶ μὲν ἡμεῖς καὶ ξένοι, ξένος δὲ σύ" 
2 Ν ’ » - ’ 

ἄλλους δὲ ϑωπεύοντες οἰκοῦμεν σὺ τε 
2 ’ Ν ΑΣΑ ἢ ΣΌΣ. , 

χἀγώ, τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ξξειληφότες. 

0) Ἴιαθα δεθοίθδ ηιαΐγῖδ, νΥ61} ον" 
βοπῦπ πὰ ἄδμητος ἰδ, νῖθ ἀϊθ 
Μυΐϊίον. 6" Νάἅμπιθ Ἀταλάντης 
νυῖρὰ ἀἄσγοὶ ἀδ5 ἨΙπδιβυ ΟΚΘ ἢ. ἃ Π5 
Επὰθ βπ θΘϑοπ θυ 5. ΡΘ ΠΟ) 6η. 

1329. [οὐ ἃ0ον, ἀδίη ϑόιη, θἱ{16 
ἀ10 415. ΕὔΡο ἀθ5. ορδηζθὴ Πθο- 
γ65ΖΡ6 5, πη5 ᾿Θ᾽Ζιβίθ θη. 

1824. Ῥο]. πᾶϊ} 510} [ἕν δἰἴπθη 
ϑ0Πη ἀ65 {Ππρ͵ΐοΚ8, ννῖθ Οθά. 510} 
' 0. Β. [ἂν οἴπμθη σαῖς Τύχης 6Ρ- 
κΙᾶνι. γι. Εν. ΤΙο. 183 ἢ. ὦ Τυν- 
δάρειον ἔρνος, οὔποτ᾽ εἶ Διός, 
Πολλῶν δὲ πατέρων φημί σ᾽ ἐκ- 
πεφυκέναι" ᾿Πλάστορος μὲν πρῶ- 
τον, εἶτα δὲ φϑόνου Φόνου τε 
ϑανάτου ϑ᾽ ὅσα τε γῆ τρέφει 
χακά. 

1820. Νὺπ οὐδ ϑρυίοθ! 6" ἀ6 
1309 δηροκύπαϊριθη λιταί 118. Ι͂η 
ἄδην δἴαιὶ 465 ἅθ] 16] θα πρός, }6θ᾽" 
Πμαδοο Πίϊας, δοϑθίζίθη ἀντί Ἰιορὶ 
ἀον ΒΟΡΡΠΓ οἷπο ἀντίδοσις: 50 
ΠΡ ἀϊθ86. Μᾶάδοϊοπ ἀπά 
ἀοίη 6 6 η ἀἰν 116}, 50 δ6- 
νν 155 ΟΡ ΓΘ πη. 
ἘΦ ς ΤᾺ νει. ΘΠ Χ9 21. 

1329. εἰκαϑεῖν μῆνιν, γ6- 
ηιΐἐ{6)»6 ἵγαηι. Ὅθθον τοὐμοῦ πο- 

Ῥοὴη τῷ δ᾽ ἀνδρί (ἐμοί) ζΖι 0. 
γβὶ. ΤἤθοοΙ. ΘΡΙδῚ". 8 Ξεῖνε, Συρη- 
κόσιός τοι ἀνὴρ τόδ᾽ ἐφίεται 
Ὄρϑων, Χειμερίης μεϑύων μῆς 
δϑαμὰ νυχτὸς ἴῃς. Καὶ γὰρ ἐγὼ 
τοιοῦτον ἔχω πότμον. 
Ῥγομι. 504 δέρχου τὸν Διὸς φί- 
λον, Τὸν ξυγκαταστήσαν- 
τα τὴν τυραννίϑα, Οἵαις ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 

1380. πάτρας νοῦ}. πῖν ἐξέ- 
ωσε, ΜΟΙ χαἀπεσύλησεν 
Ὠὰ1) ἀ6" Ὑ οΡϑι ἄγ Καπρ Πά]0 6} η80}}- 
Ρίοκι. Αηΐ. 597. ΕἸ. 1005. 

1391. 8]. ἀϊθὸ ΕΙ]η]ο αηρ. 
ἔφασκε, τὸ χρηστήριον. 

1338. πρὸς κρηνῶν, τῶν ἐκ- 
ϑρεψασῶν σε, νι Ο6|16 πη. ἀπά 
ΕἸΐ556. ἀδθν Ἠθίμηαι! 415 χουροτρό- 
φου 611 δθ)ια θη νυοράθη, νυρ[]. 
πὶ, 891 ἰὼ Διρκαῖαι κρῆναι. Αἱ. 
849. ΡΠ]. 441. 

1991. ἐξευληφ ὁτ ες 5ο0]ιοϊπῇ ἀοι" 
Οοπ]θοίαν ἐξειλη χότες 50!0π ἀἃΓ- 
ΠῚ νΟΡΖι ΖΘ θη, νν 6} ΡΟ]. πἰοιῖ ἂἃπ 
ΠΠπ}}}1 46 πη 465 ᾿ΘΟΠοΚϑα]5, δοπάριῃ 
ἃη ἀὰ5 νοι] Βυυάθι χζυροίαριο [0πη- 
γϑοιὶ ἀθηκί. 

1920 

1990 

199ὅ 

686}. ε 



Ἁ 
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ς 3.» "Ὁ , 3 ,ὕ 2 Ἷ 
ὁ δ᾽ ἐν δόμοις τύραννος, ὦ τάλας ἐγώ, 

--ἉὉ 2 «ς -- ΄-' 

κοινῇ καϑ' ἡμῶν ἐγγελῶν ἁβρύνεται" 
1840 ὅν, εἰ σὺ τημῇ ξυμπταραστήσει φρενί, 

-οοΡ ν 2 Ν , - βραχεῖ ξὺν ὀγκῳ χαὶ χρόνῳ διασχεδῶ. 
Ἱ “ωὠ -- 2ὔ 

ὥστ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσι σοῖς στήσω σ᾽ ἄγων, 
, 2 ΟΥ̓ , -- 7 Ν ᾿ 

στήσω ὃ ἑμαυτόν, κεῖνον ἐχβαλὼν βίᾳ. 
χαὶ ταῦτα σοῦ μὲν ξυνϑέλοντος ἔστι μοι 

ι845 χομτιεῖν, ἄνευ σοῦ δ᾽ οὐδὲ σῳϑῆναι σϑένω. 
ΧΟΡΟΣ. 

τὸν ἄνδρα, τοῦ πέμψαντος οὕνεχ᾽, Οἰδίγτους, 
εἰπὼν ὁποῖα ξύμφορ᾽, ἔχλπεμψαι πάλιν. 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν, ἄνδρες, τῆςδε δημοῦχος χϑονὸς 
μὴ ᾿τύγχαν᾽ αὐτὸν δεῦρο προςπέμψας ἐμοὶ 

1850 Θησεύς, δικαιῶν ὥστ᾽ ἐμοῦ χλύειν λόγους, 
ΞΘ Ἂ 2 “ - 2 - 2 ’ 

οὕταν ποτ ὑμφῆς τῆς ἐμῆς ξπτησϑετο" 
“ 2 2 Ν Υ 2 ’ 2 3 - γῦν δ᾽ ἀξιωϑεὶς εἰσι, καχούσας γ᾽ ἐμοῦ 

-ῳ 2 [4 . - 7 "ὕὔ 2 2 - , 

τοιαῦϑ', ἃ τὸν τοῦδ οὐ ποτ᾿ ξὐφρανεῖ βίον. 
- 
ΡῚ ο’ 2 ’ - ᾿Ὶ ’ ΒΙ 

ὃς Υ, ὦ χάχιστξε, σχῆπτρα καὶ ϑροόνους ἔχων, 
ς 

σὸς ξύναιμος ἐν Θήβαις ἔχει, 
᾿ ΡΩΝ 2 - ’ ’ 2 2 , 

τὸν αὑτὸς αὐτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπήλασας, 
2 2 - 

χἄϑηχας ἄπολιν, χαὶ στολὰς ταύτας φορεῖν, 
λ - - ἃς νῦν δαχρύεις εἰςορῶν, ὅτ᾽ ἐν πόνῳ 

1339. κχαϑ᾽ ἡμῶν ἐγγελῶν, 
Αἱ. 969. 

1941. ΝΕ]. 1102. 
1940. ὃ πέμψας, ΤΠοδβθιβ. 
1941. ἔκπεμψαι, αἰμιέίο ᾿ἴγις 

α ἴε. 
1848. τῆςδε δημοῦχος χϑο- 

γός, ἀθν ᾿η ἀο 5  ΟΥΡ ἀϊ6- 
565 ἀδπθο5, νρῖ]. 1081. 

1350. δικαιῶν ὥστε ..., 
ἀ16. πῖον ἀρχανν οῖδοπάθ ΒΌΡἀ ΟΡ ηρ; 
8η ΠΟΙ βἰθ! θὰ, 4855 ἰοἷϊ...., 
γ8]. 3806. 914. 

1851. Αὐοῖ ἴον θΘΖοιο]ιπθὶ ὁ μ- 
φή ἀϊο 54) )υηρθν.}16, 6] 6 οἰ ϑᾶπι 
ῬΓΟΡ ΘΙ ΐβοι βθάθ 465 Οθάϊριι. 

8]. 850. 

1352. ἀξιωϑεῖίς, δικαιωϑείς, 
οὐκ ἀτιμασϑείς, νϑβῖ. 1218. 

1354. ὅς γ᾽, νεῖ]. 268. 909 υπᾶ 
ἄδα ἅπη]οῖθη {ΠΡ ᾶπηΡ ΖῈ" Απ- 
νβάθ Επι. ΠΟΚ. 1118 Πρὸς τόνδε 
δ᾽ εἶμι καὶ λόγοις ἀμείψομαι" 
Ὃς φής ἢ - ΝΕ]. ἄϊος ΕΠ]. 

1351. ἔϑηκας ἰδὲ ἄορροὶν οοη- 
βίσαϊ γι ἴὸ Ὁ. Β. 189 πέμψον, νγὸ 
ἀϊ6 Απιῃ. Ζιι γ ΡΒ] Θἰομθη: Ριπά. 
Ργιι, 1, 40 ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ 
τιϑέμεν εὔανδρόν τε χώραν (τἰ- 
ϑέμεν). Ῥγμι. 9, θ8 ϑήσονταί νιν 
Ζῆνα καὶ Νόμιον, τοῖς δ᾽ 4ρι- 
σταῖον χαλεῖν. 

1358. Ψεὶ. 1258 ἢ. 
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, 

ταὐτῷ βεβηχὼς τυγχάνεις καχῶν ἐμοί. 
Ὁ} τ 2 2 Λ 2 2 3 Ν Ν 5 » 

οὐ χλαυστὰ ὃ ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οἰστέα 
τάδ᾽, ὥςπερ ἂν ζῶ σοῦ φονέως μεμνημένος. 
σὺ γάρ μὲ μόχϑῳ τῷδ᾽ ἔϑηχας ἔντροφον, 

’ 2 }:;»} ᾿ 7 , 2 2 , 

σύ μ᾽ ἐξέωσας" ἐκ σέϑεν δ᾽ ἀλώμενος 
5) 2 - Ν δ᾽ δ , ’ 

αλλους ἐπαιτῶ τὸν χαϑ' ἡμέραν βίον. 
3 Ἄν ϑικ ἢ Ε ’ Ν' ἂν - " 

εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάςδὲ μὴ μαυτῷ τροφοὺς 
- 3 ΡΥ ν ν 

τὰς παῖδας, ἡ τὰν οὐχ ἂν ἢ, τὸ σὸν μέρος" 

γῦν δ᾽ αἵδε μ᾽ ἐχσῴώζουσ τδ᾽ ἐμαὲ τροφοί ᾿ ( ύζουσιν, αἵδ᾽ ἐμαὶ τροφοί, 
2 2 - Ρ Ν -»Ἢ 

αἵὸ᾽7᾽ αἀνδρες, οὐ γυναῖχες, εἰς τὸ συμπονεῖν" 
ς - πρ5 ον 2 2 - , 
ὑμεῖς δ᾽ ἀπ ἄλλου, χοὺχ ἐμοῦ πεφύχατον. 
τοιγάρ σ᾽ ὃ δαίμων εἰςορᾷ μὲν οὔ τί πω 
ὡς αὐτίχ᾽, εἴπερ οἵδε κινοῦνται λόχοι 

Ν 2 ,ὔ 2 Ν 2 Ν Ὁ) ΑΛ 

πρὸς ἄστυ Θήβης. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως πόλιν 
χείνην ἐρείπεεις, ἀλλὰ πρόσϑεν αἵματι 

1800. ΑΙ] οἰ ν᾽ οἰπ θα ΓΡοπιαὶ 
πιοδὺ (πι|ν ΒοΖὰρ υῇ 1358), ἀὰ 
τηθῖη {Ππρ͵|οΚ ἀδάπνοι ποις χὰ ἅπ- 
ἄθνηῃ ἰδὲ; βδοπάᾶάρθτη 1" 6 6 π 
Ἰ1οσὺ 65 ὁ0, 65 Ζὰ ᾿ἰγΡᾶρθηῃ, 
νὶθ ἴθ ἱππὴ 6 }" ΙΘ" θη πὰἃξ 
(πὰρ ἴθ ποῦ 80 οἰθπά [θῦθη, ννὶθ 
Ῥοϊγη. ἄθπ αίο" πεωχός πδπηϊθ 
1590, νρὶ]. 198), βἰοῖβ ἀθίη 8ἃ158 
θη 65 Μόνον 5 οἰ βού θηκΚ. 
Ὠ16 Βεζοίομπιπρ ἃ]5 φονεύς 6Γ- 
ΚΙάν" 510}} ἃ1ι8 1369 Π ν 9}. πὶ 
94. ΑΙ. 1117. ) 85 Ρδιίο. με- 
μνημένος, ον" 0}}} 65 ἄδθιη (- 
ἀδηκοη π80}} Ζιι οἰστέα δοἰιῦγι (νν ὁ- 
"οὶ 160} π16 νύ βθϑϑθὴ Ψ6"}- 
ἀρ, ἀἂὰ8595 ἀὰ ποῖὶη ΜὸὺΡἀ6.» 
151), 50}}1658} 510} ἄσοι [166 
8π ἀδ5 ἰππὶ χιιπᾶοιδβὶ βίθ θη γοὺ- 
θυπι ζῶ. 

1902. γάρ. -» ΜΘΙΙ Οοά. ἀϊο 
ΒΟΠΘΠΠΠΡ; φονεύς ΘΓΚΙᾶγι. --τ μό- 
χϑῳ τῷ δ᾽ ἔϑ. ἔντροφον, σὺ 
εἶ ὃ εἰς τόνδε, τὸν μόχϑον ἐμβα- 

 λὼν ἐμέ, ἐν ᾧ νῦν τρέφομαι (ΑΪ. 
622). Μὶι ἀοΡ Απᾶρμοι σύ -- σύ 
-- ἐκ σέϑεν δέ ἀδαϊοὶ Οο4. διῇ 
ῬοΟΙγποΙΚοβ᾽ γον 1385 ἔ. φυνῦοκ, 
ὍγὙῸ 76Π61 561π6 ὑπὰ 465 ἜΝ 

Ταρ6 σᾶπζ 5] 6 ΟΠ 5061}, οἱπθ σὰ "6- 
ἀθηκθη, ἀδ85. 6 485 [Ππρ]οΚ ἀὸ5 
Ἰο χζίθγθη νϑβο μα] άθι. 

1804. γρ]. 91. 1262. 1998. 
1908. ΝΕ]. 448 ἢ. 
1308. ΝΕ]. 391 ἢ 
1809. ΝΕ]. 1529. 
1310. ΕΓ ΟΊ] δἰ οὶ ἀϊ6 

ᾷομοπάο Αοὔεμοιυ (ἄθνΡ. αἰθ 
γουϊοίζαηρ ἀοΡ Ριοιὰλ βιυυδίθηδο 
Ζου5, ΒΕ]. 1003) ποοῖι ποὺ οὐ- 
Μὰ 76 πὺ ἀϊο} 1 ἄθ Αὐ 6 
ἃη, νγνῖ6 415} 4] ἃ (ἐξόψεται πδμι- 
116), ννοΐονπ ἀϊο νοοῖ ἀϊν Ρ6- 
γαμβηίοπ Ἡδυΐθη ροροη ΤΠ6- 
Ρθδθη (ἄστυ ἴμι ἀδρδηβαῖζο σὰ 1312 
τὸ Θήβης πεόδίον) Δα ΓΘ 6, 
ἃ. ἢ. θα! ἔγητοῖ νῖρὰ ἀδίη Β]οπά 

1800 

1905 

1910 

Π06}} ν16} δ ῦβ56}" ϑνεράθηῃ. Μὶ|ϊεἰς- ᾿ 
ορᾷ (ἐποπτεύει, δέρκεται, λεύσ- 
σει)ν8}. 108. Ἰ)ὸπὶ ΠΊΘΠ ΘΙ 5ονγθθ 6 
ΜῸ}}] νὸν 11. 14,148 σοὶ δ᾽ οὔπω 
μάλα πάγχυ ϑεοὶ μάκαρες κοτέ- 
ουσιν. 1589. ΑἸ. 840. 

1512 ἴ. Ῥόππη δἰδιῦ ἀθν "68}}510}:- 
ἰἰρίοπ Ζουβιονιπρ ΤΠΘθΘη5. (1918) 
νρϑὺ ἂὰ νοῦ Βνυἀογβιδηά 5ἴθγθ θη. 

1918. 16 Ηάβοινν». ἐρεῖ τις, 
νον ἴθ 6 θ 6 τἰς Πδάοη!οίπ ἐ- 



150 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

σεσεῖ. μιανϑείς, χὠ ξύναιμος ἐξ ἴσου. 
ι81ὅ τοιάςδ᾽ ἀρὰς σφῷν πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆκ᾽ ἐγώ, 

- 3 ΡῸ ᾿ ἜἝ 

γῦν τ᾽ ἀναχαλοῦμαι ξυμμάχους ἐλϑεῖν ἐμοί, 
γ..2 Ὁ Ἢ 

ἕν ἀξιῶτον τοὺς φυτεύσαντας σέβειν, 
) - 

καὶ μὴ ᾿ξατιμάζητον, εἰ τυφλοῦ πατρὸς 
’ὔ » Ὁ» εἴ Ν ’ ) 2 μὴ.) τοιωδ᾽ ἕφυτον. αἵδε γὰρ ταῦ οὐχ ξδρων. 

1380 τοιγὰρ τὸ σὸν ϑάχημα χαὲ τοὺς σοὺς ϑρόνους 
χρατοῦσιν, εἴπερ ἐστὶν ἡ παλαίφατος 

θείπ εὶς 415 τὴ1ΐ ΤΌΠΟΙ ἐρεέψ εἰς 
ΘΟΒΟΒΡΊΘθΘη μᾶ}6, ἀὰ ἀδ5 Ριἄβθῃ5 
Ζὰ ἄθιη θΓΡΟΡΠ ΘΟ βοιθη Τοπθ ἀθ5 
Οεα. 56}1 βαΐ βυμηπν, ν9]. σὰ ῬΗ]]. 
118. 

1875. πρόσϑε, πδοῖι Επηρίδηρ 
εν Ἐν ϑαν ἀ61 ἰβιῆθης 421 {{ 

910. ξυμμάχους (1010 [.), 
ὦ ἀἴοὸ ἀραΐ υπι 61} 8} 815 
ἀδπιοπίβοιο Μάομιο (4ραΐ) 56- 
[αβϑι νγθράθι, νυ]. δ] 0 ΕΙΘΡ. 1 
Τῦ ἄτη ἐχ κερδέων ἀναφαίνεται, 
ἣν (την) ὁπόταν Ζεὺς Πέμψῃ 
τισομένην, ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 

1817. ἴῃ αἱ νᾶ θυ 5  . σὴν ἢν - 
ἀἸρκοῖῦ βρυῖομὶ Θά. τἱῦ [ΘΙ Ρ ΟΝ 
ΒΘΒΟθΘπθυ διίμὴθ ἄθη Β]ο ἀ) 6} 
416 [γον] μα θη δ η6. ἃῖι5, ἰπάθῃηι 
6" Ζιὶ Βοίβρ᾽6] ὑπὰ ΝΥ ἃΡπιηρ᾽ 5 ΓΑ [Ἰ. 
Νάοιιβε ἄθη ἀδιίονη, ἰδυϊοίο ἀὰδ 
ΖΥΘΙ[6 ΒΘ]ΠΘ πί50}}6 αθθοι, τοὺς φυ- 
τεύσαντας σέβειν, Ὑ16 ΒῸΓΡ. ΑπΠοΡ. 
40 5ᾶρι: Τρεῖς εἰσὶν ἀρεταί, τὰς 
χρεών σ᾽ ἀσκεῖν, τέχνον " Θεούς 
τετιμᾶν τούς τε φύσαντας 
ονεῖς Νόμους τε κοινοὺς 

Ελλάδος. ΟΒοίγοη. Ιϑρὲ ἄδθη 
ἈΘΒΠΠ]Θ5. μοὶ ῬΙπάδν Ῥγίμ. 6, 24 
οὐϑὶ Ζθυβ ὑπὰ 416 (ἀὐϊίο". 6 θη, 
ταύτας δὲ μή ποτετιμᾶς ᾿Δμείρειν 
γονέων βίον πεπρωμένον. ΜΕ]. 
ΑΘβο 8. ϑφν!. Τ01 [{. 

1518. γρ]. Δπι. 8104), -- καὶ 
μὴ ᾿᾽ξατιμάζητον ., απὰ ἃ ἃ- 
1 ΠΥ 65 πομὶ Γὔν φ] οἱ 6}- 
δάϊυϊρ δομίοῖ, ννθπη ἰδ" 6]- 
Ὧ65 ΙΙπάθη γαίον5 δῦππηθρ, 
50 οιίνογβοϑβθηρ, 8614, ἀ. 
ἢ. ποθ} φ]Δαθῦ, οἰηθη Ὀ]] πάθη ὰ- 

ἴθ" ΘΌΓΠ05 θοπαηάθὶη ζΖὰ ἀὔγ[δπ. 
50 βδρὶ ΕπνΡ. Ηδνο. Εν. 008 οὐχ 
ἀτιμάσω (πορ ρα) ϑεοὺς σρος- 
εἰπεῖν. ([πχνν]ϑοιθη Θ ΡΠ Θ.}} 510} 
ἄσγοι Ναιάν!  ῃ Κοὶν ἀ16 ᾿οἰομί Αθη ἡ 
ἀογυπρ τοιοῦ δ᾽, 50 4855 46 66 ἢ 
Ροβιν δυβροάροκιε αθάδηκο 
ποραινοι" ΕΌΡΙ Οἱ ΠΡ ΒΟ ΡΠ νυν 
ἄδ: υπά δΔυΐ ἀΔ 55 1ἢΓ, θη 
1 Θ᾽ πη ἃ] νοη οἴμοι 6] 6 ἢ" 
ἄδθη δ!1]πάθη ᾶϊοΡ δι" Ζζϑὺυρ 
βεἰᾷ, ἰππ ἄθϑβῃαι!ν πἰομὶ 
γνοΡαη ἢ χἰ.) 

1819. ΕἸΙΙ5 ον ἐφύτην., ἀᾶὰ ον 
ἄρον αῦρὺ ἀἰὸ ΕΌΡν ΘΡΒοθἀθημοὶς 
ἀν φνγοῖΐθη Ῥθυβοῦ θυ }15. ἴῃ ἄθη 
Αογβίθη ἀπά Προ. νοη ἀΟΙ ΘΥ"- 
5ἴθη Ἰθιιβηοῦ. -- ,ἤορθα αἵδε γὰρ 
τάδ᾽ οὐκ ἔδρων λαὸ εἱηιρ[ϊοί- 
ἑαίθ δα ααηιγαδέίοηι ἠαϑοηέ ρία- 
ηθημ6 αἴυίγαηε υἵηι ἔπη αὐ ἡια- 
οηϊμαίγοην αοἰογῖὶς ργορίον" ἐπι- 
ρίοίαίογηε [ ἰογηε)γι, ἔπη ααἱ οαγτία- 
ἔθη, χμαηι ἢἰΐαθ ηιθγμδγηεγυξ, Ἃ[6- 
οἰαρλαγραατη.. ΠΡ ἃ πη. 

1380. Α150 58. ἀφίῃ 5102 
(αι ΑἸ᾿αι" 465 Ροβϑίἀοπ) απᾶ ἀθὶπ 
ΤῆΡοΩ ἴἰη ἄθη Πάᾶπάθη 46} 
᾿ραί, ἀ.}ν. Α1165 νον Ποῦ, ἡ νογ- 
αυΐῇ ἀὰ ἀδθὶπο Ποβπαηροπ δοραυΐ 
μᾶϑῖ. 8]. 109. 

1381 ἴ. Ἠατιιθ Ρο]. 1261 ἴ. δὴ ἀϊθ 
Ζηνὶ σύνθακος ϑρόνων Αἰδώς 
δοιηδ ηΐ, 80 νυν ἰδὲ Ο64. τ Ηϊη- 
θΠ1ῸΚ ἀάγδιῖ ν᾽ θη 8η αἀἰθδ᾽ Π601- 
ῬΙΠΟΝ σίρθηρα Δίκη, ὑνϑίοιθ α16 
νου ρΡ ρθη ἂη ο Π Πρ θη δι θηρθ- 
βϑῖζθ δυΐγθοιν δΡμ 116. ἋἸθιο 46 Ρ 
ΤΙ ἷ5. ἰδὺ Δίκη βόμοι Ηρθϑιοα. Ορρ. 
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“Ζἰίκη ξύνεδρος Ζηνὸς ἀρχαίοις νόμοις. 
σὺ δ᾽ ἕρρ᾽ ἀπόπτυστός τε κἀπάτωρ ἐμοῦ, 
καχῶν κάχιστε, τάςδε συλλαβὼν ἀρᾶς, 

ἅς σοι καλοῦμαι, μήτε γῆς ἐμφυλίου 
δόρει κρατῆσαι, μήτε νοστῆσαί ποτε 
τὸ κοῖλον ᾿Ζργος, ἀλλὰ συγγενεῖ χερὲ 
ϑανεῖν, χτανεῖν 9 ὑφ᾽ οὗττερ ἐξελήλασαι. 
τοιαῦτ᾽ ἀρῶμαι, χαὶ καλῶ τὸ Ταρτάρου 
στυγνὸν πατρῷον ἔρεβος, ὥς σ᾽ ἀποικίσῃ, 
χαλῶ δὲ τάςδε δαίμονας, χαλῶ δ᾽ ““4ρη, 
τὸν σφῷν τὸ δεινὸν μῖσος ἐμβεβληκότα. 
χαὶ ταῦτ᾽ ἀχούσας στεῖχε, χἀξάγγελλ᾽ ἰὼν 
χαὶ πᾶσι Καδμείοισι, τοῖς σαυτοῦ 8᾽ ἅμα 
σιστοῖσι σιμμάχοισιν, οὕνεχ᾽ Οἰδίπους 

- - ς - 

τοιαῦτ᾽ ἔνειμε παισὶ τοῖς. αὑτοῦ γέρα. 

230 [[ἰ ΤΌΘΙΓΟΡ απὰ Βο βι Ζουῖ 65 
ἄδθυβ, νρ]. ΕἸ. 1004: 516 δὲ ἀΔ]16} 
παλαίφατος, ἄθῃ Μθηβοίθη 
δ᾽ οἴιθᾶθ ἄἀπνροῖὶι. ἄἀθη Μυπὰ ἀδν 
ΟἸγπρίβοιθη (ἀιι6 νου Αμἰδπρ ἂῃ 
οὔδηραν!; ἀϊὸ ἀρχαῖοι νόμοι 
οἷηά ἀϊθ ποῖ Ὁ. ἢ. 866 οὐρανίαν 
δι’ αἰϑέρα τεχνωϑέντες. 6]. 1)6- 
ἸΠ0 81}. ΑΡΙΒΙΟΡΊΙ. 1, 112 τὴν ἀπα- 
ραέτητον καὶ σεμνὴν Δίκην Ὀρ- 
φεὺς παρὰ τὸν τοῦ Διὸς ϑρόνον 
ησὶ ,“χαϑημένην πάντα τὰ τῶν 

ἀνϑρώπων ἐφορᾶν. 
1388. Βοὶ Αθβου]05 δϑρὶ. 618 

νὰν ὔπβοιι ῬοΟΙγποῖκοα χτανὼν (ἄθιι 
ΕΠ 6 0Κ165) ϑανεῖν πέλας. 

1389 ἵ, Θεά. ννὔπϑβοι!, ἀδ55 46 Γ᾽ 
Ταγίαγοβ ἄθη Ῥο]. ἴθυπ νὸπ [ἢ πὶ 
1 πννο ον πὰ Ρ6Ὶ 5161} θθῆθΙ- 
θΟΡρὸ (Τῦδοῖι. 964. Αἰ. 395). 1)85 
Βοῖννοῦι πατρῷον οΡ ΚΙ πιϑῃ 
δηΐννοάοι νοπ οἰποὺ ΚΟΒΙ ΟΠ ΒΟ Π 6 ἢ 
Μερνν παἰβομαίθ. ἀ65 Ταγίαροβ ππά 
Ἐγοθο5, οὐθν Ρδζίθιιῦ 65 ἀαγδι, 
4855 ἀον" Ταγίᾶγοβ ποῖ ἄθη νοῃ 
Θεά. Ηδπά ΘΡβο ]άρόποη Ν' αἰϑν [μα]05 
νεῦρα. Βοί4θβ ἰδὲ πίομὺ Ζυ 55]: 
Ἰοιζίουθϑ, 61 0}65 νοΐ} ΙἱΘρὶ, 

νυ ὔράθ. 56}}} ππῃΖοῖι ἃπ ΘφαΙριιθ᾽ 
1165 πάϑος ΘΥϊπποη, ννα!ροηα ΟΡ 
ἄοοϊι ἀἄδθπ ΡΟ]. 415 βϑίπθη θδννιβ5- 
ἴθη Μοόγἀου' ἀπϑῖθ. [οἷν 4116 ἀ8ἃ5 
νον [ἂν νϑυβο ιν 6) 6 η, πάθῃ νἱ6}- 
Ἰοῖοι ἄἀυγοὶ ἀὰ5 ἀαγῦθοι" βίθμθπάθ 
ἀρῶμαιν οἷθ 106 ΑΡΒΟΙΡΘΙθ 6 ἰγΓ6 
δ6 θθοὶ νυγάθ. ἢδι ϑόρ]ι. δίῃ Εγρι- 
ἐπείοπ Ζζὰ ἔρεβος βοϑοίζί, 80 γγἃ} 
65. ν]Θ]Ποο πέλωρον: ᾶὶ ΟΡ 
ἌΡ6", νὰ ἴθ ΘΙΘΡ βΊδαθο, ἄθη 
ΒορΡΡΗΓ το να σα πὶ Β οΙ βίδηἀ 
ἃΠη “ διβθροάνγοκιί, 580 Ιᾶδϑι 510}. 
ἡ οδξα Στύγιον ἀρωγὸν 
ἔρεβος, ἃ. ". καλῶ δ᾽ ἀρωγὸν τὸ 
Ταρτάρου Στύγιον ἔρεβος. ΧΕ]. 
1010} 1288 [. 1376. Αἱ. 8958. -- 
16 ἀορρθὶῖθ Αὐυϊ]όδηο ἴῃ οἰπθιῃ 
οῦ56 ννᾶγθ Ποῦ βογαάθ 50 ρᾶ5- 
βΒοῃάᾶ, ψῖὸ ἀἴ6 ἀνοιίαοια 0. Β. 961. 

1894. καὶ πᾶσι, υοἱ οηιγίδιι, 
ογιγῖθιες, ΟΝ 7710. γβΙ. Οάγ85. 22) 
41 νῦν ὕμιν καὶ πᾶσιν δλέϑρου 
πείρατ᾽ ἐς ἥπται. 

1390. ἔνειμε γέρα, ΒΜι[6᾽6 
Ινοηΐθ, νῖθ τὸ νυπάρθη ππά Τοά 
415 ξένια ἀιβίμϑῖ!, 5. χὰ ΕἸ. 96. 
Απϊ. 139, Αδλη] τοὶ 794. 

1598 

1990 

1990 
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ΧΟΡΟΣ. 

Πολύνειχες, οὔτε ταῖς παρελϑούσαις ὅδοῖς 
ξυνήδομαί σοι, νῦν τ᾽ 1ϑ᾽ ὡς τάχος πάλιν. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΗῊΣ. 
"ὕ ’ὔ -“- 2 2 - ’ὔ 

οἰμοι χελεύϑου τῆς τ΄ ἐμῆς δυςπραξίας, 
1400 οἴμοι δ᾽ ἑταίρων" οἷον ἄρ᾽ ὁδοῦ τέλος 

"ἄργους ἀφωρμήϑημεν, ὠ τάλας ἐγώ, 
τοιοῦτον, οἷον οὐδὲ φωνῆσαί τινι 
ἐξεσϑ᾽ ἑταίρων, οὐδ᾽ ἀποστρέινναι πάλιν, 
2 3. 2) ιν ΟΞ “- κ- ’ 

ἀλλ ὃντ ἄναυδον τῇδε συγχῦρσαι τύχη. 
110 ὦ τοῦδ᾽ ὅμαιμοι παῖδες, ἀλλ᾽ ὑμεῖς, ἐπεὶ 

τὰ σχληρὰ πατρὸς χλύετε τοῦδ᾽ ἀρωμένου, 
τ 

μή τοί μὲ πρὸς ϑεῶν σφώ γ᾽, ἐὰν αἱ τοῦδ᾽ ἀραὶ 
πατρὸς τελῶνται, χαί τις ὕμιν ἐς δόμους 
γόστος γένηται, μή μ᾽ 

1297. ταῖς παρελθούσαις 
ὁδοῖς, Δηιϊ. 1218. -- οὐ ξυνή- 
δομαν, νοροιᾶγκιθβ συμπενϑῶ, 
νἷθ Επρ. Μοά. 186 οὐδὲ συνήδο- 
μαι ἄλγεσι δώματος. 

1399. τῆς ἐμῆς, ονννο}}} .Ζὰ 
δυςπραξίας σθβίθ}1, βὴ]Ρ ἄοοι Δ} 
[ὰν χελεύϑου, νϑῇ. 1111. ΕΠ]. 929. 
σὰ ΘΕ ἢ: 802. 

1400. οἷον. - ἀφωρμήϑη- 
μεν, ἅ. τι. οἷον δδοῦ τέλος ἐλά- 
᾿βομεν ἀφορμηϑέντες, 610}. οἷη 
Βπάθ πᾶῦθη ὙΠ ἀπ 5 ΖιρθΖορθη [{]" 
ἄθη νὸπ ΑΥΡῸΒ 8115 ὈΠΙΘΙ ΠΟΙ ΘΠΘΗ 
ΖΔυρ! ν᾽ 

1402. το ιοὔτον ἰδὺ ἴοι οἰννἃ 
ΔΗ ΟΡ ἃυ} οἷον --- ἀρωρμήϑη- 
μεν, βοπάδυπ πιΐϊξ οἷον Ζὰ οἰπθιῃ 
δθπι θ᾽ μβϑιηθη ΑἼΒΡαΪΟ νου υπάθη, 
οἷον τέλος τοιοῦτον ἀφωρμήϑη- 
μεν, ἃ.}". οἷον ἄρ᾽ ἄφατον τέλος 
ἀφωρμήϑημεν.. 850 τύοκι ὁ ἀθιια 
ΔΙ Πρ ιμοίπορθι οἷον οἷπ ΒΡΘΟΙΘΙΙΟΓ 65 
Ῥνδαϊοαι πᾶοῖ, τ ἴθ Α686"ι. Αδ. 512 
χειμῶνα, οἷον παρεῖχ᾽ ἄφερτον 
Ἰδαία χιών. ΔΘΒΗ]1οΙΝ δᾶ ρὶ θη 51}. 

ἀτιμάσητέ γε, 
7 ἈΞ Ἢ , , 2 , 1410 αλλ ἐν ταφοισι ϑέσϑε χὰν χτερισμασιν" 

τὸ τῆς πόλεως ἦϑος ἴδοι τις ἂν 
τοιοῦτον ἀψευδὲς καὶ χρη- 
στόν. ἤοπι. θά. 4, 1ὅ ὅσσα ταδ᾽ 
ἄσπετα πολλά. []. 20, 118 τί νυ 
τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελϑὼν 
Ἴστης; 

1409. ἀποσερέψαι, ἢ δ 110} 
τοὺς ἑταίρους, αὐτούς, ἱπάθιη ἃιι5 
οἷον πὰ" ἀθν ΠΡ πιθῃθ γο]αῦνο 
ΒΕΡΥΗ σὰ ἀθηκθη ἰδὲ, ν8]. χὰ 424. 

1404. ἀλλά φ νηὶ διδυι ἔξεστι 
χὰ ἄθηκοη δεῖ, γρή, νΒ]. Ζὰ 0. Β. 
819. ΕἸ. 12. --- τῇδε, ἀ6} νοῖὴ 
γα ον ρΡΟρ δζοίϊίθη. 

1405. τοῦδε, ἐμοῦ. 
1401{΄- μή τοί μὲ -- μή μ 

ἀτ. ὕδρεον ἀϊο ΝΥ ΊΘἀθυπο]αηρ ἀ65 
ΡΡΟΠΟΊΉΘΙΒ. 1218 [., ἀθν ῬανΠ ΚΟ] 
μή 0. Ἀ. 1106. ΕἸ. 1199. Βανν. 
βὰν. ὃ, 6. μὴ χίμαιρα συνϑούλη, 
-- τῷ δεσπότῃ, χίμαιρα, μή με 
μηνύσῃς. 

1410. κἀν χτερίσμασιν ἰδ 
νοῦ ἐν τάφοισι ϑέσϑε 616 16} 58πι| 
55 Πἰρῖ, τνἀμνοπαᾶ ρον μη] οι ἐπὶ 
κτέρεα χτερεΐξζειν, ἐμδέϊβ Θαθημῖὶδ 
μοΉ07}.4}86, δεϑαρὶ νἱρά. -- Ηΐον 

5 
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- - ἕ « , χαὶ σφῷν ὃ νῦν ἔπαινος, ὃν χομίζετον 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οἷς πονεῖτον, οὐκ ἐλάσσονα 
ΞΡ ἔτ᾽ ἄλλον οἴσει τῆς ἐμῆς ὑπουργίας. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Πολύνειχες, ἱχετεύω σὲ πεισϑῆναί τί μοι. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΣ. 

ὦ φιλτάτη, τὸ ποῖον ᾿Αντιγόνη; λέγξ. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

’ ’ ᾿Ὶ ΒῚ 2ὔ ς ’ Υ 

στρέψαι στραάτευμ ὃς “ἴργος ὡς ταχιστὰ γξ, 
ν ’ὔ 

χαὶ μὴ σὲ τ᾽ αὐτὸν χαὶ πόλιν διεργάσῃ. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε. πῶς γὰρ αὖϑις αὖ πάλιν 
στράτευμ᾽ ἄγοιμι ταυτὸν εἰςάπαξ τρέσας; ΓΧΥΡΌΥ 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
3 -Ὁ - ΄η ἢ 

τί δ᾽ αὖϑις, ὦ παῖ, δεῖ σε ϑυμοῦσϑαι; τί σοι 
’ “ Ψ' πάτραν χατασχάψαντι χέρδος 

αηἀ ἱπὶ Εοϊροπάθη Παϊ 500}. 56 1Π6 
ΓράΠον' σϑάϊομίθῖο Αι ροπ6 ἴμὶ ϑδ΄ηΠη6. 

1411{. τοῦδ᾽ ἀνδρός Κᾶπη 
τ ὅν (ἔπαινον) νϑυβθαπάθη νγοῦ- 
ἄθη, νϑ8]. ζὰ 88; οα6Γ, νον ἀ 6. 
(ἰδροηβαιΖ ΒΡΡΊΟΝυ. 11 οἷς πονεῖ- 
τον, ἃ. Ἰι. ὑπερπονεῖτον τοῦδε, 
Γὰν ἀϊὸ Μᾶμπο, νϑομο 1ἢΓ 
Θὰ απὸ ἄθη αϊον ρορί; 
Οὗρι ὁ5 ἰδ ---παρὰ τοῦδ᾽ ἀνδρός, 
ν9}]. 1361 1΄. --- καί ποῖ ϑέσϑε, 
νῖ6 οἱἿ ποῖ ΠηροΡαϊίνοθ, φράζε 
καὶ πεπράξεται. 

1418. ἄλλον (ἔπαινον) τῆς ἑ. 
ὑπουργίας, ἴν ἀδη 1} 61- 
ζΖοιρίθη ΠΡ οϑαϊθηπβ. 

1414. τι, ΒΙ. 0.. Π. “1434, 1]. 
4, 89 ἤ δά νύ μοί τι πίϑοιο, 4υ- 
κάονος υἱὲ δαΐφρον; Τλαίης χεν 
Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰόν; 

1418 ἴ. )ὰ5 ἰδὲ πἰομῦ {πππ] 10} : 
ἀδηη ννῖ6 5016 16} ἀᾶΙδῃ 
ἀθῆκοὴ ὔὖροη, ἴῃ ἴριροι 
Απηρϑὶ ἀϊο865 561]06 Ηβθϑν 50 
ἰδ οἰποι Μᾶ]6 οἰπο Υ οἱ- 
0 Γ65 Ζυγϑοκχυἀ τοι ἢ) 6. 

- Βιομίον 11. 2, 

ἔρχεται; 

Ὀ]0556 Ορίαιν ἀνὕοκι ἃιι5, ἀἃ55 16- 
ἀοΡ ἀδάδηκο ἂὴ δου ΡΚΙΠΟΝ αηρ; 
ἄθϑϑοη, ννὰἃβ Αηϊ. ὑπο, ἄδθιι ᾿ο]. 
ἴογη ἰθρ6, ννῖθ π0}} ἴῃ ἀν Πᾶδι- 
ἴμηρ αὖὐϑες αὖ πάλιν 5161}. ἀϊ6 
γορνναη ἀρ ηρ' ἀθον Απιροπθ᾽ 5 Δἢ- 
5'πΠ6 . ΔΙΒΒΡΡΙΟΙΙ. (ϑ μεῖον 1η 8 
"1 Πιημάον ἂν πάλιν, 850 νυνῦγαθ 
Ρο!. 5ᾶρθηῃ, ἀἴ6 {Πηϑιἅπα4 6 Κῦπηηϊθῃ 
1Πη ἀὐ σὰ ἢἰο νΘΡ Δ η]8556η.) --- 
ταυτόν δοὶιὺ ΝΟ} ἀάγαῦῖ, ἀα55, 
ἀὰ5 ΗδΘΟΡ πίον ἴῃ ἀθυβθΊθ η Ὑ0]}- 
ΖΡ Καῖδ, οἰ 510}} δ ἄθι Βδἰπά 6, 
ΒΘΙΉΘ556η Ζ ΒΔ) Θη, 510} ζΖυγῦοκ- 
Ζίϑθῃϑθη ἀδυῖ. 16] 61 ον 5ο νν θθίθ ἀθιη 

119 Ὁ νοῦ. (Ηᾶιι6 
ΦΌΡΙ. ἀἷθ Ζὰ 0. ἢ. 8392 Ρονάμνἴο 
νθιΚῦν)ίθ Οριδυνίονηι, 50 ἀὐγ[ϊ6 
ᾶπ ἄγοιν τοσοῦτον οἷον 
τοιοῦτον ΝΘ Π6Π.) 

1420. Αὐϑ5 ἄθμῃιν τ] 46 ἀπὰ 116}6- 
νῸ]1] ρΟϑριοσιθπθη ὟΝ. 1415 Παϊις 
Απΐϊ. πὰρ Ποίϊηπηρ φοβομορ, Ρο!. 
561 Π00Ι1 γοῖ βϑίπθιη ὙΟΡΒΆΡ θη ἃ}- 
ΖΡ ρθη. Αἰ 56 1Π0 1 θηΐραρθπ- 
δοβοίζίοη ΕΡΚΙ ΡΠ 516} 516, 4855 
6. αὖϑις ϑυμοῦται. 

μ᾿ Ὶ ἐν» ," ᾿ ᾿ Ξ ἘΞ 
εἰ ᾿ΗΞΞ δὰ κα.» αὐ καὶ ζ “ὧι ἡ Δλ ᾿ 

μἵ ! Ἂν ὲ ῃ σ"ἱ 

ἑ “2Ὰ ᾶ᾿,. ᾿ 

ΓΤ Υ. ω 

Λ 6 ἄλλ Ξ 
͵ 

1415 

1420 
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ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 

αἰσχρὸν τὸ φεύγειν, καὶ τὸ πρεσβεύοντ᾽ ἐμὲ 
οὕτω γελᾶσϑαι τοῦ χασιγνήτου πάρα. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
ς» Ν -« 5 5 ς 2 7 Χ 2 , 
ὁρᾷς τὰ τοῦδ οὖν ὡς ἐς ὀρϑὸν ἐχφέρει 

1120 μαντεύμαϑ'᾽, ὃς σφῷν ϑάνατον ἐξ ἀμφοῖν ϑροεῖ; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΣ. 

χρήζει γάρ" ἡμῖν δ᾽ οὐχὶ συγχωρητέα. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

2ὔ ’ , Ἁ ᾿ , ’ 

οἰμοι ταλαινα" τίς δὲ τολμήσει χλύων 
τὰ τοῦδ᾽ ἕπεσϑαι τἀνδρός, οἱ ἐϑέσπισεν; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗῊΣ. 
3202 2 - -- 7 2 Ν ’ 

οὐδ ἀγγελοῦμεν φλαῦρ᾽ " ἐπεὶ στρατηλάτου 
1480χρηστοῦ, τὰ κρείσσω, μηδὲ τἀνδεᾷ λέγειν. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

οὕτως ἄρ᾽, ὦ παῖ, ταῦτά σοι δεδογμένα; 
ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΣ. 

᾿Ὶ ’ 2 ΒΡ] , 2 2 ) Ρ᾿ Ν Ἁ ε! 3 ς Ἁ 

καὶ μὴ μ᾽ ἐπίσχῃς γ᾽" ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν δ᾽ οδὸς 
ἔσται μέλουσα δύςποτμός τε καὶ καχὴ 
πρὸς τοῦδε πατρὸς τῶν τε τοῦδ᾽ Ἐρινύων. 

1422. τὸ φεύγειν, δαπμίθηι 
6886. -- πρεσβ., νεῖ. 1294. 

1124. Οϑαϊρυβ᾽ [ΘΙ οι. νορκάη- 
ἀεὶ ΒΊὔοΙΘ. βίη ρ᾽θῖοι μαντεύ- 
ματα (ν8]. 1428), ἀϊαὸ ρον δάθ 
δα 5 Ζ161] πἰηδιβάτνδἄηροπ, 
50 Π] Θιιηἱρ 510} ΡΠ ]]Θη ; νρ]. τῖΐ ἐς 
ὀρϑόν Ο. Ἀ. 88. 858, ἷΐ ἐχ- 
φέρειν (αὐ δυθηζιηυ γμέηξ, ννὶθ 
ἀαγο!ροιθπάο Ρίον 6) ΑἹ. 1. ([μ8ν. 
ΔΑ πᾶοῖ (μοὶ ἐχφέρειε, εἰ ἐπ γ,α- 
δι" α. ΤΎνν ἐχφέρεις.) 

1428. ἐξ ἀμφοῖν Κοπηΐο πο- 
"δὴ ἄθηι θυ8]15 σφῷν 5ἰαιι ἐξ ἀλ- 
λήλοιν δοβδαρὶ ψοράδη. 

1420. ΑἸΙοΡἀϊηρ5. ῬΙΟΡ 6 Ζοὶς Ο64. 
ὉΠ5ΘΙΘἢ. ὙνΘ ΟΠ 56 βοι θοη Τυά: 06} 
ἰροϊζάθ) ἀδυῖ ἴον πιο! ζΖυροκ- 
ἰγοίθη. 

1429. οὐ δ᾽ ἀγγ., πίομι οἰππιδὶ 

ι4ϑῦ σφῷν δ᾽ εὖ διδοίη Ζεύς, το δ᾽ εἰ τελεῖτέ μοι 

ἄϊοϑθ Νδοθχιοθῦ τ 6] 6 ννοράθ 
10}, βθβοθννοῖρο ἄθη ὔοκζιρ, 8ἃπ- 
οὐὕάποη. δῖΊ΄Ί6 Οονγθοίυ" οὐχ ἰδὶ 
ἴα ]50}), νρῖ. 1402. 

1485 1. σφῷν δ᾽ εὖ διδοίη 
(042) Βιυνβ655 βίαι. σφῷν δ᾽ εὖὐο- 
δοίη, ννοϊαν Απάθυο σφὼ δ᾽ εὖο- 
δοίη ψνο] θη. 80. 92606}ν, ΘΙ ΟΠ ν 
τ ἅδε ονκιᾶνριὶ τήνδε τὴν δδόν, ἴα- 
ἄδθιηῃ Ῥο]. νογαυβδοῖίζθ, ἐἄδθθ ἀἷδ 
ϑοινν οδίθση πδὸῖ ΤΠ ΟΡ θη ποι Κο]ι-- 
ΓΘ ψνουάθη, νυ 55}4}} οἱ" 8ιὴ Επάδ 
γνοη 1430 ἥξετον 5ομροῖθι. Ὑ16]- 
τ 6 }}}" ννεϊδὶ τάδε δυΐ ἀδ5 1410 ρ6- 
υυὔπβοιίο ἐν τάφοισι ϑέσϑαι τὰ- 
γῦοκ, ννᾶβ ἄυσγοι ραβθθηάθ Ἀθοϊία- 
ἰἰοη ἀπά ἀονοΡάθ ἁπροάθαυϊοι ννοῦ- 
ἄδη Κοπηΐθ, Ζυμμαὶ τελεῖν νοῦ ἄδθπ 
Ἰοίζίθη Εῆροπ πᾶυπρ σο γδυοιῦ, Ζ. 
Β. Ο. Β. 1448, υμὰ ἀδ5 το μρ 6 
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ν 2 - 5 ᾿ 

ϑανόντ᾽, ἐπεὶ οὐ μοι ζῶντί γ᾽ αὖϑις ἕξετον. 
᾿ ) » , , 2 2 , 5) 5) 

μέϑεσϑε ὃ ἤδη, χαιρετὸν τ΄. οὐ γὰρ μ' ἔτι 
βλέποντ᾽ ἐςρόψεσϑ'᾽ αὖϑις. 

πρ ες οὐ 

ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 

μὴ τοί μ᾽ ὀδύρου. 
ΠΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

χαὶ τίς ἂν σ᾽ ὁρμώμενον 
ἐς προῦπτον “Αιδην οὐ χαταστένοι, χάσι; 

ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. 

εἰ χρή, ϑανοῦμαι. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

μὴ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ. 
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗῊΣ. 

μὴ πεῖϑ᾽ ἃ μὴ δεῖ. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

δυςτάλαινά τἄρ᾽ ἐγώ, 
εἴ σου στερηϑῶ. 

ψεγβίᾷηπῖ585 ἀστοὶ ϑαγνόντι πδ}|6 
ϑ6] ον ἱρὰ. (Πογμίδηηπ. [6.116] 
Ιδυρηοὺ ἀϊὸ ΜΙ δρΊ ΟΠ Κοὶς ἀἴθβοι Ζα- 
Τὰ ΚΙ ΖΙ θη ρ, ὑπὰ ὑπ Ζ|ΡΊΘΊ 0} 
ἀϊο Ε]Ιδίοη 465 [οἷἱὰ Παίϊνιὶ ϑανόντ᾽ 
Ζὰ Θηὐουποη, πἰιημΐ 6 ἄρῃ Αἰι8- 
[41] ΘἰΠ65 ΨοΥθ65 8ἃπ, οἰννὰ τιμῆς 
μξ πρὸς σφῷν τῆς προςηχούσης 
τυχεῖν ϑανόντ᾽ (α. Απάονδ. Πᾶ ἢ 
ν. 1436 [ἂν πηξᾷο!ν ογκιᾶνι. ΑἹ- 
ἸΘΡαἸηρ5 βοιοῖπὶ ἀῖθ  α]ρ. βἰπη]08: 
ΘΠ 1Π1 ΠῚ" ἀἃ 5 ΘΡΓᾺᾺ]ΠΠ]Θη νν Ὸ]}}0, 
500] ἃ το ἰοάϊ πη; ἄδπη ἰἢὶ 1,6- 
"οὴ ννοράθυ ἢ} βονν 155 πο (6 ἢ 6 ἢ 
]6π865, τάδε τελεῖν) ἄαζιι (ἀ6]6- 
ΘΘΉΠ ΘΙ. πα! θη. “5. ὙΙΘΙΠ ΘΠ" Θὐνν ἃ - 
ἰοὺ πιᾶὰρη ἄθη (ἀοάδηκρθη, ἀδ55 ἠϊδ 
ΟΠ βίο. 8556 (ΟΡ Βοβίαϊ πη; 
ἄθν [μΘΊο 6. ΠΟΙ 5 ̓ 6}}1 ἄθηι Ρο]. 
Θυγθίβθη. Κὄπποπ. ΥὙΘΡῚΠΌ}]}16}} δὲ 
ἄρββιαν οὔ τι ζῶντί γ᾽ αὖϑις 
ἕξετον (τελεῖν) ἃ 5οῦγ οι θη. Ὦ]ϊ6 
Ε]δίοη 465 σ᾿ ἰδ, Ζυμια] ΠΘθθη μοί, 
ὈΠΌΘἀθηΚΙΙοΝ. --- 916 [μοϑανὶ ἀ65 
μὰν. Α τελοῖτε ᾿ἴ6556. 510} νϑὺ- 

ΒΌΡΒΟΚΙ65 ΓΙ. 

πο ἀϊροπ ἀυροι ΑβϑπηΠαϊΐοη ἃπ εὖ 
διδοίη.) 

1441. μ σύ γε, νὶο Εαγ. Ηθο. 
400 μὴ σύ γ᾽, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ. 
Ῥμοθη. δὅ99 ῥ᾽ σύ γ᾽" ἄδικος ἡ 
ϑεός. 

1448. εἴ σου στερηϑῶ, εἰδὲ 
6 οὐϑαία 6), ν8]. Ο. Β. 198. 
(Βγαποκ ἤν, δὲ γἘ5 τία [6γ6., μέ (6 
07") δ)". 

1445. Ἐπ ἸΙορὲ ἴῃ ἀοἰίο5. Ηδπά, 
Ο ἀ4ὰἃ5. 50 οὐδ᾽ Δηά 615 βΟΒΟΠ ΘΙ θη 
"ἃ --- 5δρὶ Ρο]. πὺῦ, δ - αἷ6 
ΟΠ νν θβίθρη χὰ ἐρὐϑῖθη, νυ θη 6 
ἴθ ἀδν Τῆινιαὺ ἃπ ἀθν ΕΠ] πο ἀδν 
ΕἸάομθ. πἰοιὺ φυνϑῖ[6}}. 

1444 ἴ. δίαι! σφῷν -- καχῶν 
Πα} 6 10}} ΒΡαΠΟΚΒ ΟΡ ΒΟΒΒΘΙ ΠΡ; μ"6- 
[ο]οῖ, ννᾶμθθηά ἈΠ 6 6 "σφὼ - κα- 
χῶν νογζίθμθη. ΑΡοῖ ἀντᾶν τινος 
βαρ πη ΘΟ γνῸὴ ἄδθπὶ, ννᾶβ5 1ηὰπ 
Τοιηδηάθιη δηνν η5ο}, πϊοις ἀθῸ. 
(παρποϊδοὶ αἰΐψεῖα) νοὰ ἄθπι, νγὰβ 
Ἰη8η πΙΟ νυ ἄπβομ!. 

11 
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ΠΟΛΥΝΕΙΚῊΣ. 

ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ δαίμονι, 
χαὶ τῇδε φῦναι χαἀτέρᾳ. σφῷν δ᾽ οὖν ἐγὼ 

1446 ϑεοῖς ἀρῶμαι μὴ ποτ᾽ ἀντῆσαι χαχόν. 
Β] , Ν «9 ΡῚ »-»Ύ 

ἀνάξιαι γὰρ πᾶσίν ἔστε δυςτυχεῖν. 
ΧΟΡΟΣ. 

Στροφὴ α΄. 

ὅα τάδε νεόϑεν ἦλϑέ μοι, 
᾿ ᾽ 7 

.» Ὁ.» 

γέᾶα βαρύποιμα καχὰ παρ᾽ ἀλαοῦ ξένου, οὐο τσ. 

1450 εἴ τι, μοῖρα μὴ κιγχάνει. 

μάτην γὰρ οὐδὲν ἀξίωμα δαιμόνων ἔχω φράσαι. 

114146θ.(Ὀ πᾶσιν, ἴῃ ε6ά4θον- 
Ἰηᾶπη5 υρθπη, ΜΘ 0. Ἡ. 40. 
ΘΊ106. 1]. 2, 288 ἐϑέλουοϊ σ᾽ ᾿Ἰχαιοὶ 
Πᾶσιν ἐλέγχιστον ϑέμεναι μερό- 
πεσσι βροτοῖσιν. 

1447 --Ἰ 500 Κομματικχά. 
διν. 1. θὰ {Γ0Π δη τ] νοὴ ΝΘ ΘΙ 
ὈΠΟΙνν ἃγ τοῖο. βοῦ !] 6 Ὑ ΘΡ ἃ] [Π1556 
γὺη ϑϑιίθη 465 Ορθάϊρυβ, ὑν "ἢ 
πἰοῖῦ σόν. Εὔραηρ οἰπίριι. 5 
ΔῈ νιν 516: ἄθῆη ἃἀἰἴ6 ἄἀὐδι- 
ἴθ προ ἄθῃῃ θΘοά. 16} οἷπο 
Ἀυποϑιᾶιιθ νου] οῖβδθη τπηὰ ἂμ 56]- 
6 Ααυΐμδανιθ ΠΠειϊβνθυ οίβϑαη- 
δθη. βοκηῦριθ: ὅθ. ΜΡ ΘΙ βδαηρθη 
ον αὐἴμοῦ ἃ))6" οὐ} ἀϊὸ οὶ; 
βρᾶϊονΡ οὐδν' ρ΄ φονγῖθ5. Εἴη 
ῬΙ ΊΖΊ ΟΠ Ρ ΠΟΠΉΘ 50} 15 δἰῦνι ἀἴ6 
Βοιρδοιίαπηροη 465 (ἢο15. 6]. ἀϊ6 
ἘΠ Π]ο ἐπ ηΡ᾽. 

1441. νέα νεόϑεν, νυνὶ ἄὰ5 
ΗΙΒΟΡΊΒΟΙ αἰνόϑεν αἰνῶς, οἰόϑεν 
οἷος, μέγας μεγαλωστί, ΠῚ ΑΘβοθνΥ- 
105 πικρῶς ὑπέρπιχρος. Ὦϊ6 χαχά 
διηἀ νέα, νγϑὶ! νοοῖ ΑὨΡΘρῖηπ ἃ 
θη (πογθαΐθη 84]16}]6] Ὁ δαθιῃ- 
πο κοῖΐθη ἄπροῦ Οοϑά. Ῥου ιν ννἃ- 
γ6η, ζΖιμᾶ] ἀπ 0} ΑΥνΘΡ. 65 
Κσϑοη. 

1450. εἴ τι μοῖρα μὴ κιγ- 
χάνει, Μψοΐονη πἰθἢῦ οἱ ἃ 
δόνθθ!!οῖθ Εὔραηρ οἰμυριυ 
αηα ἀἷο (ἀδιίον ἀσγοι ΕἸ Παρ 1}ι- 
ΓΟ ΟΡ οἰβϑαηθθη τπ5 γνὸπ ἄδη 

50} 6 ὴ  ΘΡνν ΘΚ προ θ ΡΟ ἢ 
αθὰ ἄἀθ 1ἀηάθ ἄθη ἂη Οοαϊριιδ᾽ 
αγὰ}) βοκηϊρίϊθη ϑδϑρθὴ χὰ ΤῊ] 
υνοράθῃ ᾿556η. ὨύῸΙ ΟΡ] θη ἀἷ6 
γγοΡίο ἅπο] ἀϊθ Αυίαβϑαηρ, ν᾿ ὁ - 
Γεθ πἰολὺ οὖν ἃ [ἢ (ἄδη Ο64.) 
5615 }3πάθ ΘΡΡ ΘΙ μ 1, ννῖο ἤομι. 
νῦν μὲ μοῖρα κιχάνει, ΚΑΙ μῸ5 
πολλοὺς μοῖρ᾽ ἕχιχεν ϑανάτου, 
γν6]. Αϑϑοῖ. πο. 620." αν". ΠΙρρΡ. 
1144. (6. 5601. ἴἈϑϑι εἴ τι μ, 
μὴ χιγχάνεν ἴμὶ ἀθροηδαὶζ Ζζὰ παρ᾽ 
ἀλαοῦ ξένου, νψοΐδνπ, νν»ἃβ ἈΠ58 
ΡΙΓΓυ, τοὺ ον ἃ ἀπ ἢ οι ὃ - 
108} 6 Εὔραπρ πη 5 ὑγ1{{{. θ8- 
σι βιϊηηῦ 45 ΠΟΙΡ ΘΠ ἀθ. ποι.) 

1451. Ε5. νυῖρά ἀθὲν βόιΠομ6 Εὰ- 
Βαηρ οἰηϊροίθη, νν 61} 416 αὐίμον Θ6- 
ἀἰραβ᾽ Αα] πᾶ 6. ἰΘ ρον]: πὰ 
[ἢν ὙΥΠ|6 δι ἈΪΘΗ.4]5. ΘἾ[6]. Ζν!- 
50Π6ὴ χιγχάνεια. μάτην γὰρ 
ΠῚ δὲ ἃ5 ἄθιῃ Ζα5Δ1} ΘΠ Δ ηρ6. Ζὰ 
οὐβἄηζθη χιχήσεται δέ, ν]. 1014 Γ. 
1452. Ἰὰς 5 θ ῃ! οἰθῖς οἶδ. 416 ἀξιώ- 

ματα δαιμόνων αἷς ζεῖ -- ἀϊ6 
ἄθῃ ΑἸνοπ οἷπ μέγας ϑεός, ὃ πάν- 
των πατήρ ἰδῖ, νβ!. Ο. Ἀ. 1218 --, 
ἰάθη 56 Μίδῃο! 5 βρᾶϊου, Απάθγοϑ 
86} ὙοΡαΓ οἷποθ Τάροα β͵θίοι 
ἂΠ5 ΤΠ} 5161}. Π16 ἀβρον θεν 
᾽αϑϑιιπρ 46. βοθνν ἸΟΡ θη. 516116 " χρό- 
νος ἐπεὶ μὲν ἕτερα -- αὖϑις 
αὔξων ἄνω ἰδὲ ΘάΟΡ ἀδι" (οη- 
ΒΡ ΠΟΙ πα. ποῦ] ἀθπὶ ὅ΄᾽ηπθ. Δ 0}} Ζὰ 
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ὁρᾷ, ὁρᾷ ταῦτ᾽ ἀεὶ χρόνος," ὄπισθεν ἕτερα, 

τὰ δὲ γα, ἦμαρ αὐτίκ᾽ αὔξων ἄνω. 
ἔχτυπεν αἰϑήρ, ὦ Ζεῦ. 

7 

ΟἸΙΔΙΠΟΎΣ. 
ΕῚ , ,ὔ - » ,ὕὔ 5» Ε 

ὦ τέχνα, τέχνα, ττῶς ἂν, εἴ τις ἕντοττος, 
ἢ 3) -ὦ ͵ 

τὸν σπιάντ᾽ ἄριστον δεῦρο Θησέα πόροι; 
ἈΝΊΤΊΓΟΝΗ. 

, , δ᾿ Ὁ δ 5. 5) 2 3,5 το -" 
πάτερ, τί δ᾽ ἐστὶ ταξίωμ᾽, ἐφ᾽ ᾧ καλεῖς; 

ΟἸΔΙΠΟΎῪΣ. 

“ιὸς πτερωτὸς ἥδε μ᾽ 
2 5..Ὁ ν᾽, 

αὐτίκ ἄἀξεται 

Πθονοῦ χρὸς “4ιδην. ἀλλὰ πέμψαϑ'᾽ ὡς τάχος. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ α΄. 
27 ’ ; 2 , 

4δὲ μάλα μέγας ἐρξείπεεται 
χτύπος ἄφατος ὅδε διόβολος" ἐς δ᾽ ἄχραν 
δεῖμ᾽ ὑπῆλϑε χρατὸς φόβαν. 
ΒῚ ᾽ 2 »ὔ Ν 2 Ν ’ὔ , 

ἔπτηξὰα ϑυμόν. οὐρανία γὰρ ἀστραπὴ φλέγει πάλιν. 

ΘΡκΚΙᾶσροη. ΜΙ ΟΡ ῸΡ. Αϑπάθραῃ 
ν6]. 1]. 9,519 νῦν ὃ ἅμα τ᾽ αὖ- 
τίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὅπι- 
σϑεν ὑπέστη. Μὶϊ ὃ  ᾧ νε]. 1810; 
ταῦτα, ἀϊ6 ἀξιώματα, 16 8115 
οὐδὲν ἀξίωμα Ἰοῖοθς ζὰ Θηϊπθ θα 
ἰδὲ; Ζι ὄπισϑεν ἰδὲ μέν χὰ ἄθη- 
Κοη, ἄθι) ἀἄδηὴ τὰ δὲ αὐτίκα 
δθ ἀβεῖβοι ΘΠ ΒΡΡΙΟΙ ; παρ᾽ ἥμαρ, 
πᾶο Νου]δυΐ οἴη 65 Τὰρδϑ5; 
αὔξων ἄνω, δι ΡονΡΒοΡαπά, 
Ζζὰ Τὰρο "νίπροηά, ου]] 6 πη, 
φύων. ὕπθοννυδδι, ἃ} 861 9] 6ῖο}- 
585) ἰῃ Αἰιπιιηρ 465 Βονουβίθιιθη- 
ἅδη, 5ρυ ΟΝ ΠΙΘΡμ ἀ6Ρ ΟΠΟΡ ἃι8, 
ννᾶ5. 510} ρΊΘΙΟ. θΘΡΈΡΘὴ. 50]116, 
γνϑ]. 1400. 

1450θ.{ ἔχτυπεν, ἄϊα Ἠοιμηοτῖ- 
5686. ΑΟΡΙΒΙ ΟΡ ἨΠ1 ΠΪΘ. --- οίχε 
ΘΡΓΠ]θπς 510} ἀἴ σημεῖα 465 ΟΘνἃ- 
ΚοΙ5 94 ἢ, 6] 6 ἄδαι (ον 6. πἰομΐ 
Ροκαπηὶ ψνᾶγοπ, 80 455 61" ἀλγίη 
οἴη Ζοϑίομθη ἴππ ἰγο δηον νέα χακά 
ΞΘΠΘη Τηιι556. 

1151. -πῶςτ ἄν, χὰ 1100: Ξ 

ἕντοπος, ἐν τόπῳ τούτῳ πάρε- 
στιν, νῃ]. ΡΒ]. 212. 

1458. πόροι, πορίζοι, πορεύοι, 
1410. 

Ααπὐἰ5ὺν. ὙΥΙ ΘΟ! ο ΒΖ 
πη4 ΟΠ Π 61" 56 ΟΚΘῊ ΤΏ ]0}} : 516]161" 
νορκύπαοι ἀὰ5 Υ διλον οἵη {Πη|ρΊοΚ. 
-- Μη "δδοιῖο ἀϊθ βομἅπἊ θη Βο- 
ΖοΙο πη ηροὴ. ἀν Αηρδὶ, 65 ΟἾΟΓ5 
1404. 00. 09. 

14θ4. χετύπος διόβολος, Μὶδ 
θιο οι" νοὶ οππον ἀπά Β]1Ζ ἀϊ6- 
561|086η ΑδάγοΚο ρον π θη. (Η6}- 
Ἰημη5 ὅδε γε δίβολος δὶς ἀτ- 
γρίοα; ῥα)", δοινθῖπι. ππηδι}}16}.) 

1406. [606 ἄθη Αουῦ. ἔπτη ξα 
χὰ Αἰ. 698. --- οὐρανέα ἰδὶ, Δα 
65. ἄθηι δῖηπθ νον "6 16} Θη ΒΡΓ ΙΝ 
ἀπηἃ ποῖ διόβολος 5ἃπ2Ζ παι] 10}. 
Καηρὶ, τοὶ 465 Απάᾶρἄβίθη ἢπὶ ᾿γ- 
ΡΙΒΟΙ η ΤΡ Θ ο' θ᾽ 6 ] θη: τὰ 
Καπὴ 800} τ ΟΎΠΘΚΡΠΟΠΘ515. οἱη- 
8101 δ 6] 656π νυγάθη. ἨδΡιπἂπη 
οὐράνια, νῖ Επν. Το. 520 ἵπ- 
πος οὐράνια βρέμων. ὈϊπΔοΙ 5 

ΤΠ 
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τί μὰν ἀφήσει τέλος; δέδια δ᾽" 
1410 ἀφορμᾷ ποτ᾽, οὐδ᾽ ἄνευ ξυμφορᾶς. 

ὦ μέγας αἰϑήρ, ὦ Ζεῦ. 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

2 Ν [φ 

οὐ γὰρ ἅλιον 

ΟἸΙΔΙΠΟῪΣ. 

ὦ παῖδες, ἥχει τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ ϑέσφατος 
βίου τελευτή, χοὺχ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἀποστροφή. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πῶς οἶσϑα; τῷ δὲ τοῦτο συμβαλὼν ἔχεις; 
ΟΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἀλλ᾽ ὡς τἀχιστά μοι μολὼν 
ἄναχτα χώρας τῆςδέ τις πορευσάτω. 

ΧΟΡΟΣ... 

Στροφὴ β. 
Ψὕ ΜΒ 2 Ν, »ὴ2 Ὶ 2 , ΄ ,ὔ . 3) 
ξα, ξα, ἐδοὺ μαλ΄ αὖϑις ἀμφίσταται διαπρυσιος ὁτοβος. 
ἵλαος, ὦ δαίμων, ἵλαος, εἴ τι γᾷ 

ὃρ ανία ννῦάνάει ἄδιη Δἰιϊβοιθι Ὁ 1ο}ν- 
θυ" δἴπθη 165} 156] 16 ὴ Α ΘΟ] βηλι5. ἀὰΓ, 
(016 ΟἸοββε ταχεῖα Ἰᾶ8ϑ8ι ν (ον δι 
οὐρία (Π 5 οι. οὔριον ἄνεμον" 
τὸν ὀξέως πνέοντα) ΠΟΙ αὐ α ὐ- 
Θία (νβὶ. αὐρίβατος) ΒΟΠΠ6556Π. 
ἀδμόγιο ταχεῖα πΐΘμ Ὁ τ] ΒΡ ΓΙ ΠΡΊ10]: 
2 πτερωτός 1400, 50 50)οῖμ!: ἀφο 
601. οὐρανία 80 βοάδαυϊοι χὰ Πὰ- 
μ"6η.) 

1409. τί μὰν ἀφήσει τέ- 
λος; ννὰἃ595 [ἂν οἷπ Επάο γαππ 
ννὶρὰ ἀον Β]1Ζ οηἰδοπάρη 
ν ΘΙ ΕΡΓΔΠΠ απ ρ ῬγοΡμθΖοῖς οι 
Π)ὲ" ΔΓ] πᾶ Αἰιϑάνιιοκ ἀ φή - 
σευ ῬδΡα δα οἰπο νοη ἐδ ν ννὶρκ- 
Ἰτο θη Ναί 4ο" (πῦρ ἀφιεῖσα) 
ἀστραπή ΘΒΠ]ΘΙ πα θα. Μοίαρ!θι. Ζα 
οὐ γὰρ ἅλιον [ἴ- νε]. 1451. 

1414. Π16 οἰηζθίπθη ἀνοὶ ἴῃ ἀϊ6- 
56 ΠΌΡΠΘη οἰπροϊορίθη ΤΡ [ον 
ΞΡΙΊΟΙ. δοιοη ἄορι ΕἸ ΘΙ οΙ ἀ5ϑι ροἷώ 
᾿ᾺΠ}} 6 ἀ16 ἄποινα Τόομίθι, νρ]. 
1459. 1458. [νΥὶρΡ νυλάθη 5ἰ6 [νὰ- 
μον" ἄθι ΟἸον ᾿οΙ βο] θρῖ. --- ()ὰ πὰ 
Τὰ. ἃ τοῦτο ἴῷἋ6}}}1, 50. 56 6 ῖ 0) 
θιμΔον": τῷ δὲ συμβ. ἔχεις, πά- 
τερ;) 

1415. Οδά. δηυνονῦῖοὶ δυΐ πῶς 
οἰσϑα; Αἰιβυνθιομθηα, ᾿πηάθη) ΟΙ" 
ΟΠ δἰ ηἶβθθν0}} ἄαροῖ χαλῶς χκάτ- 
οιδα ννοϊΐουοβ νάηρϑθη ἀρ 5οΠ πο ]- 
ἄἀθι. Αϑμμ] οἷ ἀϊ6 Ἀδιηθι" ὕθη6, νυνὶ 
Ρ]αιι. Βδροι. 41 , βθμίά ἐπ ὁ0)-- 
δὐϊο οογιδιζις 5  Β. Βοηο. 

διν, 2. Νριια θοππουβο ] ρα ὑΡ6]-- 
Ροη ἄθη (ον, Ζθαβ δηζαυγι!θη, ἀθαὴὶ 
Τιπάθ ρηδαϊρ σὰ βίη τππά 815 ἄδην 
ψουΚοΙ" ταἱϊλ ἄθι βὐπαάρθοϊάθπθη. 
ἘΡΘΙ α]ηΡ ᾿μπθὴ Κοῖη [{{π|161}} 61-- 
ὙΥΔοΙ β6η Ζὰ 4556}. 

1411. μάλ᾽ αὖϑις, ι181. ΕἸ. 
1410. --- ἀμφίσταταιν ον νγ6- 
ὅθη 461 50 ννρΖθη (ἀν ον ΟΙ Κθα, 
416 ἄδη (ον ΠΏ ΖΙΘ θη, δἴδι ἀδ5 
Ηοι ον βοί θη ἀμφέρχεται, περιέρ- 
χέται, ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει. 
νΩ]. ΡΙΗ]. 1268 ϑόρυβος ἵἱσταταὲ 
βοῆς. - διαπρύσιος, νοη ὅδιεα- 
πρό, νν]6 πέρισσος, μέτασσος νοΐ 
περί πὰ μετά. ὅ0 πρότανις, πρύ- 
τανις νοὴ πρό. 

1480. ἕλαος, πᾶηι!. φέρε, εἴ 
τι φέρεις. --γᾶ μάτηρ, ΜΙ 101 
ματροπόλις. 656}. ὅθρῖ. 160 τέ- 
κγοίς τὲ γῇ τε μητρί. 
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ματέρι τυγχάνεις ἀφεγγὲς φέρων. 
ἐναισίου δὲ συντύχοιμι, μηδ᾽ ἄλαστον ἄνδρ᾽ ἰδὼν 
εν, χάριν μετάσχοιμί πως. Ζεῦ ἄνα, σοὶ φωνῶ. 

τς : 

ἀρ᾽ ἐγγὺς ἁνήρ; ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἐμψύχου, τέχνα, 
χιχήσεταί μου χαὶ χατορϑοῦντος φρένα; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
, Ἂν , Ν ΕῚ 2 χω , 

τι ὃ ἂν ϑέλοις τὸ πιστὸν ἐμφῦσαι φρδϑνι; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

ἀνϑ᾽ ὧν ἔπασχον εὖ, τελεςφόρον χάριν 
δοῦναί σφιν, ἥνττερ τυγχάνων ὑπεσχόμην. 

ΧΟΡΟΣ. 

Αντιστροφὴ β΄. 
᾿ ΝΣ - - 

ἰώ, ἰὼ παῖ, βᾶϑι, βᾶϑ'᾽, ὦ 

1181. ἀφεγγές. αἰρηη, πάθην ἢ 
ΑοΡ. ᾿Θ ΔρΟΡ50}6. Αὐϑάνιιοκ νοη 
1] δοθθην ἀρ θη ἀὐδίονη ἴΠηρ6- 
ὙΠΟ, ΘΗ Π]Θ μη 18. Ὑ]. φόως 
ϑεῖναι, φῶς φέρειν. 

1482. {{}{ἰγλαγὺ ἀθηιμαη 5ογέοηι 
αοοίρίαηι. ὕθιθεν ἀθηὴ θη. Μοὶ 
συντύχοιμιε (ἃ. ᾿. πιδοι!θ. ἰο}] 
4001}, ἀδνΡ ἴον 10 ΟΘάριι5. Ζιι581}- 
Πλ6η. οἶπο ξυμφορά ονἴα!6, δἱποι" 
1] ρα {π6 1] Π 8 ΠἘ18 νοΡ θη), ν8]. Ζὰ 
ῬμΠ. 320. 1398. --- ἰδών, ἀὰ ἀδθν 
ἈΡΘΡΡΊ 150} ἀπρϑι οι 6 ΟΠΟΥ 5601 
46η. θ]οϑϑθὴ ΑΉΡΠΙΟΚ ἀθὸ5 Θοά. 415 
ΠΏ 6, ν0}} δηβιοιῦ, γν8]. χὰ 1192 Γ, 
-- ἄλαστον, τι 01. 
1486. ἀκερδῆ χάριν, ἄχαριν 

χάριν [ἀν ἀϊο ἤρου π ἀΠΠ|0}}6 Δα [πἉ]μ6, 
[ἂν υνϑῖοι Θά. χέρδη ἀθηὶ Τ,ληά6 
γΘΡΒΡΡΟΟΝ ΘΝ ἰὰν, γΡ]. 92. 517 [ἢ --- 
μετασχεῖν, ἀν 6ἱ Δ) 6 Κ 0 "ι- 
Ἰ16η. -- Ζεῦ ἄνα, σοὶ φωνῶ 
ΘΡΚΙᾶΡι πδομ Ρ ρ]Π10}} ἀρὰ Απρΐ 465 
ϑαίμων 1480. ΥρΙ. 1578. 

1480. ἁνήρ, ΤΠ ΘβΘα5. 
1481. κιχήσεται, πᾶνῃ!. με. 

-- κατ. φρένα, ἀν} ἴον ἀϊθ 
Βοδίππαηρ πο ΟΝ δὰ ΓΡΘΟΙῦ 6 Γ- 
μα]ιο, νΒ]. Ζὰ 1021. 

1488. τί δ᾽ ἂν ϑέλοις πιστεῦσαι 

ἘΣ τϑήδι εὐ εἴτ᾽ 
ΒΩ Ν 

ἄχρον ἐπὶ γύαλον 

αὐτῷ; γ8]. ὅ08. )᾽΄ήΆ΄Ά65Σ1 Ηληά50}}}"". 
ἐμφῦναι 5ἰα!: ἀθ55θὴ ἀϊθ δοιο- 
Ἰοπ (τέ τὸ 'πιστὸν ϑέλεις ἐμβαλεῖν 
τῇ φρενὶ ἐκείνου ;) ἀὰ5 ἀαγοῖ ἐἃς 
ΠΔΟΙΠΟΙξΘπἀ6 δοῦναι ΒοίογθΡ 
ἐμφῦσαι 1εβθῃ. 

1489. τελεςφόρον, τελοῦ- 
σαν. νυᾶθνοηα 6. ὈΙΒΙΘΡ 5θίηθῃ 
θδηκ πὰ σο 1 ἀπὰ ἀσγροὶ γ ον α 
ΔΘ ΟΒΡΓΟΟ θη Παϊ. ὙΥ̓ᾶ5. ΘΙ" πηδϊηΐ, 
26]βὶ 584. 6027. 041 υπὰ ἀὰ5 ΕῸ]- 
Βθη66. 

1490. σφιν, αὐτῷ, ν8]. 40. 
ἤομι. ἤγιμηη. ἂυ Ρᾶηῃ 19. ΡιΙπά. 
ΡΥ. Ὡς--Φ16. ἐΕ- τυγχάνων, 
ὅτε ἐτύγχανον ὧν ἠξίουν, 415 ΤΊνο- 
565. 16 η6 Βί[6 βανν ἄμμο, 10] 
ΔῈ [Ζιιη 6] 6. 
Απι15ν. 2. ἨλΙΠΓΘΡιΐ ἀδ5 ΟΠἸ0 15, 

ΤΉ οδθὰ5. ρα ΘΙΠΡΘ’ ΒΟΡΡΟΙΚοιι- 
Ὠ]ΘΗ. 

1491 [Π- 16 Βὕομοι ἰὼ παῖ βᾶ- 
ϑι βᾶϑ᾽ εἴτ᾽ ἄχραν ἐπὶ γύαλον 
ἐναλίῳ Ποσειδϑαωνίῳ (οάον" Ποσει- 
ϑαωίῳ) ϑεῷ τυγχάνεις βούϑ. {΄. 
ΤΠ οβοιι5 ννᾶν 886 (1158 1.) νοὴ ἀδι" 
βουϑυσία. ἃ ΑἸ 465 Ῥοδβοϊάοπ 
ΠΡ ΘΙ ρ 6 6 1} ἀπά παῖ ἤδοὸ 1280 
ἄθη ῬοΪγηθῖΚοβ, ὑν ΘΙ ΟΠ 1" ἱπ 561 Π6} 
ΑἸ νυ θη 61} ἀοΡὶ 5160} μ᾽ ΘΓ 6185- 

1490 
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ἐναλίῳ Ποσειδαωνίῳ ϑεῷ 

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

1490 βούϑυτον ἑστίαν ἀγίζων, ἱχοῦ. 
Ν " ἷν , ᾿ ἢ) ῃ) »-"ὝὟὉὦ 

ὃ γὰρ. ξένος σε χαὶ πόλισμα χαὶ φίλους ἑπαξιοῖ 
ἢ - -»“Ν 27.. ΕΙ 

δικαίαν χάριν παρασχεῖν παϑών. σπεῦσον, αἰσσ᾽, ὠναξ. 
ΘΗΣΕΎΣ. 

ὑμῶν χοινὸς ἠχεῖται χτύπος, 

σαφὴς μὲν αὐτῶν, ἐμφανὴς δὲ τοῦ ξένου; 
μή τις Διὸς χεραυνὸς ἢ τις ὀμβρία 

’ ) 2 ,ὔ ,ὔ Ν - 

χάλαζ᾽ ἐπιρράξασα; πάντα γὰρ ϑεοῦ 
τοιαῦτα χειμάζοντος εἰχάσαι πάρα. 

ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 

1506 ἄναξ, ποϑοῦντι προὐφάνης, χαί σοι ϑεῶν 
τύχην τις ἐσϑλὴν τῆςδ᾽ ἔϑηχε τῆς ὁδοῦ. 

ΠῚ Ο64. που δβοι θάθη. Ὑ ἃπ- 
τοπα ἐδν {Ππ|ουυ θά πρ ν ]  θΡΊηΡ. 6" 
45 Ορίον, τυ] οί θ5. ἀπσοῖ ἀθη ἔρὰ- 
ορθὰ ΠυΙοΡα, ππιο ΟΟΘὴ τνᾶν 
(899). ΤΠ 61" πηιιϑϑι6. ἀθι" (πο σδηΖ 
παν! οἷ σαηδοιϑι ἀπηθίιηθη, ΤΊι6- 
5615 γΘΥν 6116. πο] ἂπ 16 ποι ΟΡ. 
ὉΔ5 οἰπιιδ] ῖρο εἴτε ἔἄπνὶ ἀαγασΐ, 
ἀα55 ἴπ ἀν [ιὔοκο ᾿πῖον βᾷᾶϑ᾽ οἷπ 
εἴτε οὐδὺ ἤ διιβρο Ἅ} 16 ἰδι, πνοῦᾶπ 
ν θ] ] ον οἰννὰ χυρεῖς (ἄλλοθι) 510}! 
ΔΠΒΟ 055, ἀθϑβθη ΕἸοβθοι τυγχά- 
νειῖς ᾿ἱπίον ϑεῷ ηδοὶὶ ΠΊμΔΟΡΙ5 διοσὰ 
τ αἰ Ππππ 9 561Π Κὔπηϊο. [πὰ ἄχραν ἐπὶ 
γδαλάϊε, Τ1155. ΘΙη6 Ιοοα 6 ΒοόζΖοίοῖι- 
πὰπρ ἄονΡ βούϑυτος ἑστία Ἰίοδθη, 
ἄοο} πὰ ἀϊ6 ὙγοΡο γόράθνν!: 
᾿πδη ΘΡναριοὶ ἐπὲ γυάλων. Ἐον- 
τ πη, ὙνΘΙΟΠ ΟΡ Γρῦ μον ἄλλοϑι, παῖ, 
πρόβαϑι βᾶϑ᾽ εἴτ᾽ ἄκραν ἐπιχύα- 
λον (γι οιοἰροηλῸ ἀρ βϑ᾽μἰο ροϑίίαηι) 

. ΟΠ (4. }Ν. εἴτε ἄλλοϑι τυγ- 
χάνεις εἴτε ἑστίαν ἁγίζων), ᾿ναὶ Ζιι- 
ἰοιχὶ 8650 ΡΊ 6 η: ἰὼ ἰὼ παῖ, πρό- 
βαϑι, βᾶϑ', εἴτ᾽ ἄκραν] ἐπιγύαλον 
ἐναλί) ῳ Ποσιδωνίῳ ϑεῷ τυγχά- 
ψεις .... 1) ὰ (ον Οἰον 510} ΘᾺ 
ποις ἀάλῖιν Κι θγθ, τνὸ ΤΠ βθιι5 
᾿π ΑἸΡΘΏΠΟΚ 56], 50 856[Ζ6 6 ΠΕ" 
οἰπηια] εἴτε, ἴῃ ἄθιν δίηπθ: 49, 
ἀοοθάίο; δυο δαορα γαοὶς, υϑηϊ, ἃ15 
90 6 ΟΥδὶ Τηθβοα5. ἴῃ Αἰβθη (Ὁ) 

ῃ 

ἄσηκο, 15. ἴππὶ δἰ η [ἃ }16, ΟΡ δὶ ψνολΐ 
Π0ῸΙ ἴῃ ἄον Νᾶϊ!ο. [οὐ πᾶρ6 Ὠῖη- 
ἀουῖς πολ άμαηρ "ΘΙ ἢ! θη. Π16 Β6- 
Ὠθπηιη Ποσειδαώνιος ϑεός 
νοὶ Ροδβοίἀοη 56} 5ῖ, νν 16 Βαχχεῖος 
ϑεός Ο. ἢ. 1108. θοοῖ νυν ϑῖβϑ ἰοὰ 
ἀ16 ΒΌΓΙη μϊ0 ὃ ΠΟΙ Ζὶ ΤΟΙ [6 Γ- 
τἰρθη, ὙΥΘΒ5Π4}} 16] ἀἃ5. Πα ἀϑ γ}-- 
ποθ ὦ θθΙαββθη 18}}6. 

1495. βούϑυτον, νῇϊ. 1062. 
1490. ὃ ξένος [ἢ ΠΙὸ ϑιγαοίαι" 

Ῥϑυαμὶ ἃ Μίβοιαπρ ἃὰ5. ἐπαξιοῖ 
σε δικαίας χάριτος ἀπά ἐπ. γάριν 
σου παρασχεῖν. ΜόρΊτοΙ, 4855 ΒΟΡῇ. 
πα" ἄθη δἰ οθιηθίηθη ϑδίηη δικαίως 
ἀντευεργετεῖν ἴῃ Αὐρὸ ἴαβϑίθ υπὰ 
ἀἄδηδοὶν σὲ 5612[6. --- φίλους, ἀϊε 
φίλτατοι ὀπάονες {109. γβὶ. 1585 
αὐτός τε χώρα 9᾽ ἥδε πρόςπολοΐ 
τεισ σέ τι. 

1600. αὖ, ν8]. 880 ἢ 
1501. αὐτῶν, ὑμῶν αὐτῶν. 
1502. ΤΠΙόβθιιβ, ἀστοῖς ἄδπ ΝΟ  }-- 

ΒΟΠΓΘῚ πηὰ ἀὰ5 [ΡΟ θανρὸ {Ππννοὲ- 
16 ΘΡΒΟΙΡΘΟΚΙ, ΒΡΡΊΟΝ 80, 415. 9 
ΘΙ" ΨΟΙΠΟΙ. βοΙραρὶ τέ αὖ παρ᾽ ὑμῶν 
χοινὸν ἤγειρεν χτύπον; 515 οὐ- 
νὰ 46" ΠόπποΡ οἀ δ᾽ Η 5 61 - 
Β.552 ἀδθν ἀἄθῃ Ἀύὺ νου δηϊδϑβίθ. 

1808. Πδηπ ἃ]]οΡ ἀϊηρ 5, Ὸὸ 
ἄθυβ8 580 φονδιυὶν διάνιη!ΐ, 
ἀα ἀανῦ ἢιᾶπ 5' οἢ!. σὰ Α1] 6 πὶ 
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ν ὩΘΉΣΕΥΣ. 
τί δ᾽ ἐστίν, ὦ παῖ «Δαΐου, νέορτον αὖ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥΣ. 

ὁοπὴ βίου μοι. χαί σ᾽ ἅπερ ξυνήνεσα 
ϑέλω πόλιν τε τήνδε μὴ ψεύσας ϑανεῖν. 

ι ΘΗΣΕΥΣ. 
ἐν τῷ δὲ χεῖσαι τοῦ μόρου τεχμηρίῳ; 

ΟἸΙΔΙΠΟΥῪΣ. 

,. αὐτοὶ ϑεοὶ χήρυχες ἀγγέλλουσί μοι, 
ιϑεύδοντες οὐδὲν σῆμα τῶν προχειμένων. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

πῶς εἶπας, ὦ γεραιέ, δηλοῦσϑαι τάδε; 
ΟἸΔΙΠΟΎΣ. 

αἵ πολλὰ βρονταὶ διατελεῖς, τὰ πολλά τε 
στράψαντα χειρὸς τῆς ἀνιχήτου βέλη. 

ΘΗΣΕΎΥΣ. 

πείϑεις μ᾽ πολλὰ γάρ σε ϑεσπίζονθ᾽ δρῶ, . 
χκοὺ ψευδόφημα" χῶ τι χρὴ ποιεῖν λέγε. 

ΟἸΔΊΠΟΥΣ. 

ἐγὼ διδάξω, τέχνον “Ἵἰγέως, ἃ σοι 
γήρως ἄλυπα τῇδε κείσεται πόλει. 
χῶρον μὲν αὐτὸς αὐτίχ᾽ ἐξηγήσομαι, 

γΘΡΒΘΙΙ θη, 6 55Π4}} [Οἱ Θι]6 
Απρϑὺ θορΡοι ἤιοι. πἀ6. 

1508. 6". ϑέλω ϑανεῖν μὴ 
ψεύσας σὲ πόλιν τετήνδε ἅπερ ξυν- 
ἥνεσα, ἃ5 16 ἢὶ ΡΟ ΙΟθ ἢ ἃ} 6. 

1810. Αἄυὐνῇῦ 6]ΟΠ 65 Ὗν δὲν - 
πᾶπθη ἔπ- 

γ9]. 
ΖοΙοΝ οὴ ἀρθίποϑ5 
465 νου] ᾶϑϑδὶ ἀὺπ ἀϊο} 
1474 υππά 247. 

1512. 6 Ααὐὐιίον 1ᾶφ56η 
Κροριπ Απζοιοϊ θη ἀδ5 ἢν" δἰ η- 
1.41 Βοϑυϊμ θη ἘΠΕῸΡ ΓΔ 1. 
θθπη ἀϊα 94 ἴ. νου θίϑβοπθη ση- 
μεῖα ἰροίθη οἷα : ψεύδοντες ἰδὶ 
ψ08}} δοννάμ!ν, Ὑ61} Οοά. 628 8ε- 
βᾶρ., παι εἴπερ μὴ ϑεοὶ ψεύσουσί 
με. - ἴῃ πρ οχειμένων, δίαι!! ἀ65 
ἀθ] 106 κειμένων, Ἰιορὺ ΠΙπάθι- 

ἵππρ Δα} ἀὰ5 νὸν ἄθη Αὐυβοπ, Θθῃ 
510). ΒοροΡθθπάο. 

1514. ᾽Ά6Ὸ Εονιὰ ἀθνΡ Απϊνουῦῖΐ 
Ρᾶβδὺ ἴθ βόπδιι Ζὰ πῶς, Β0Πά θ᾽ 
Θεά. πᾶὶ ἴῃ ἀφάδηκει αἑ βρονταὶ 
ἀγγέλλουσί μοι τὸν μόρον..--- α 
πολλὰ διατελεῖς, ἄϊο πη γἃ- 
5066. ΒΟΙΡΟ πἀπαπίογῦΡο- 
θη Κιδομβθοπάθη οηπρι- 
50}}} ἃ 5. 6. 

1518. σοι, νὶο 62. 1052. 9)᾽Ὶ1Ά6 
γ0 πὶ. 5601. Δηβ γι νγρίδπιο σῇ 
τε χείσ. τιόλει ἰδὶ οἷπς ΟΟΡΡΘΟΙΌΓ. 

1519. γήρως (954) ἄλυπα. 
ὑπὸ γήρως οὐ λυπηϑησόμενα, (16 
Ε]. 1002 ἄλυπος ἄτης) νΥ ἃ5 ἴῃ τπιη- 
νογρ απ ΘΙ ΟΠΟΡ ΒΡΊΒΟΙ 6 "16 .- 
"θη ρα. 

1510 

151 

1520. 
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27 ς - τ Ν᾿ " 
αϑιχτος ἡγητῆρος, οὗ με χρὴ ϑανεῖν. 

τοῦτον δὲ φράζε μή ποτ᾽ ἀνϑρώπων τινί, 
μήϑ᾽ οὗ χέχευϑε, μήτ᾽ ἐν οἷς χεῖται τόποις" 
ο’ Ν - }] , 2 Ν ε 

ὡς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων αλχὴν ὃδε 

Ἂ 

152ὅ δόρους ἐπαχτοῦ γειτόνων ἀεὶ τιϑῆ. 
ΡῈ; ω Ν - ΄ 

α δ᾽ ἐξαγιστα μηδὲ χινεῖται λόγῳ, 
2 Ν ᾽ὔ - ᾿] [οἱ ὔ ,ὔ 

αὑτὸς μαϑήσει, χεῖσ ὅταν μόλῃς μόνος" 
ς ῳ  Νς, ΒῚ ΒᾺῚ 2 -ὖΤ Ὁ 2 ὌΝ ΒῚ , ὔ ὡς οὐτ᾽ ἂν ἀστῶν τῶνδ᾽ ἂν ξξείπτοιμί τῳ, 

ΜΝ» » »" ᾿ 
οὔτ᾽ ἂν τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς, στέργων ὅμως. 

1580 ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀεὶ σῷζε, χῶταν εἰς τέλος 
τοῦ ζῆν ἀφιχνῇ, τῷ προφερτάτῳ μόνῳ 

1521: 
τι ἀἄὰ5 ΥΙΠάοΡθ γ 6 Ζιὶ 
γ8]. χὰ 800 ἴ. 

1522. πιὸ τοῦτον ἄθη γῶ- 
ρος οὐ χρῆν ϑανεῖν τὰ νΘΡΒΓΘΠ θη 
56} πον ἅἂπ, ἀἃ ν᾽ 6] π}6}}}" Ὁ 64 Πρ 
Ἠυμοϑιδιϊθ πῖον νουγαῖ θη νου θη 
50116, )ὰ 65 ΘΡθη 850 πηι! Πὰ[ἴ 
5}, Ζὰ τοῦτον ἄθι ΒΟΡΙ νέχυς 
ἃϊι5. οὗ με χρὴ ϑανεῖν πὰ ΘΠ Π0}- 
πιθη, ννῖθ τοῦτον ἴπὶ ϑίππθ νοὴ ἐμέ 
Ζὰ ἔΆ556ῃ, 50 ΖννΘΙΙ͂Θ 0 πΙΟΙΐ, 
4855 Φορῃ. τύμβον δέ δ65ο}"16- 
"θη Ππᾶὶ, νρὶ]. 15840--- 48. 

1529. ΤΉ Θβθιιβ 501} ΝΙθιηδηάθι 
Βᾶρθη, ΜῸ (δ᾽ τύμβος νογϑίθοκι 
Ἰιθρῖ, Π00}} 880}} ἀρορηαὰρὶ ἴῃ νν6]- 
ΟΣ ἀοροπά. Ὠθπη 65. Κοιμημ ἀ81"- 
ΔΓ ἂπ, (595 αἀἴ6 ΤΠ ποι" ἀ16565 
ΠΟΙ ΘΙ ΠΡΘη., 66. 516 ἀαγ0}} οἰηθ 
ἄογι οὐ! θπο ΝΙΘἊΘΥαρο φονν}}" 
γγοΡάθη, ἀδ85 Οδαϊρι᾽ Ἠδοιθροῖδι 
510 ἀδάμθτο ρφοβίγα !. ΨΊΘΙΠΙομ 
Κοιμΐ ᾿ΐηχυ, ἀκ55 σι ἀἄ65 Π΄ῚΟ 1615 
Ζοιῖθη Νιθιπᾶπά π6 ἢ} Ζὰ 58 561) 
ννυϑδίθ, νγὸ οἰρθη!] 1 Οθάϊραβ. ἰὴ 
416 ΠαϊεΓυν δὶς ᾿αὐϊεοδοἠμηηδη 56], 
ψν 655}4}} ΘΟΡΠΟΚΙῸ5. ἀαγο! Π6]ΠΡ 65 
ΘΠ ΟΊ ρθη Ζὰ πηοίν "θη 560} 1, νν8}"- 
ΠῚ 16π6 Καπάρ ἃθ)ηδηάθη φΌ Κοιι- 
πθπ 86]. Ὑβὶ. 1992. 
2 Ὁ 8, 6 ἐμὸς τύμβος. 

[ΠΥ] 1 ΓΘ ΡῈ 15ἱ δὸρ ὅ ὅς τ᾿ ἐπαχτοῦ, 
ἀ. ᾿ν. ἄδιν ἢ ποῖ ΡΒ} ἃ 56] 
5ιαςὉ ν16 16} 0114 6. (50}}18- 

ἄϑιχτος ἡγητῆρος, 
Β[ΘΙΘΘΡΗ, 

Ῥδννδἰποῖοι" Ἠομ] θη) ἀπὰ 8158 - 
ννάγορον σὰ Ηὐ]ἴ6 ρσογαΐο- 
6. ᾿δηζοπηνλᾶρον δἰοῖβ οδἱ- 
ΠΟ ΘΙν 561 βῥόρβϑθη ἄϊ6 Νδο}- 
γαγθη, 4αἴ6 ΤΏΡ ποθι". δίαι 416 56. 
5161 [6 ἢ ἀπ φΟΒο ἃ αθίΘη ὙΥ μά ππρ 
ᾶῦ Πουμᾶπη δόρους ἐπ. νοΡβδ- 
ΒΟΙ]Παροη, ΘΙ βῥόρθη ἄθη 
[οϊπ ἀ] ΙΘ΄ ΕἸ η[Δ]]} ἀδν 
ΝδΟΒΡ ρθη. 8]. 1599 ἔ, Ὁ) 16 
ΤΥΔΡΊΚοΙ ἀθο ΓΘ ἢ δόρυ 50.}0}}} 
δορός, δορί ἃ]5 δόρους, δόρει, δό- 
ρθη, δορῶν. 

1520. ἃ δ᾽ ἐξάγεστα (ρίαοι- 
ἰμηὶ 681), ἀδη}]. λέγειν (οἀ6} κινεῖν 
λόγῳ), νν»ῖο ἃ ἄθῃι 2 μηδὲ κι- 
νεῖται (Δηι. 1060 τἀχένητα φρά- 
σαι, ἃ. '. ἄρρητα) λόγῳ τὰ θηῖ- 
ΠΟΙ 6 δὶ, ν8]. 6024. 

1090: σ ῴνξε 5: 
διολλύναι. 

1591. χώταν --ἀἄφικν ῇ, ννϑηπ 
ἀὰ ἀθῖη Επάθ ΠοΡπηδῆθη [ὯΠ|51. 
ΘΠ πο αἀνὰπά παΐ πᾶπ ἀἶθ56 Βοϑίίηι- 
1} 8 απ άΘΡΊ1Ο ρο πάθη, ἀὰ 7ἃ 
ἰοῦ 4640 βοῖίπθη Τοά ἴπ ἢμπΠο 
πη Βοβιπηιη νΟΡδιθ56ῃ6, Οθά. 
Θ᾽ ηῦ ἢπ1" 4ἃ5. ΑἸΓΟ, ἀἃ5. παι] 1ο]ὶ 
ἃη ἀὰ5. πίον ἴδυπο Ζ161] τηᾶΠηῖ. 
ΓΠόβθιι5. 50}} ἀἃ5 ΘΠ δ μη 55 ἀ 6 πὶ. 
ἄρ" Οορυνγῦ πὸ} ΕΒ γβίθῃ, 
56 1η6 1} ΝΔΟΙ Ό] 561, 1} 6 1} 6π. ΑΘ ἢ- 
Ἰὼ. ννυγάθ ἴῃ ΤΊ Οθοη. ἀο τάφος 
Δέρχης δοιθῖα. βομα θη. ἀπ Πα] 
γ0}) ἃΡρο)ιθπάθπ μδομδίθη Βθαμίθη 

2}. Ὁ: 2.518 
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τ τὸ τον σι 2 ἥ ὔ 

σήμαιν" ὃ δ᾽ ἀξὲὶ τωπιόντι δειχνύτω. 
2 γ) 0. ἢ 7 2 ’ ,ὔ 

χουτως ἀδῆον τήνδ᾽ ἐνοιχῆσεις πόλιν 
σπαρτῶν ἀπ᾿ ἀνδρῶν" αἱ δὲ μωρίαι πόλεις, 
χἂν εὖ τις οἰχῇ, δᾳδίως χαϑύβρισαν. 

3 - ϑεοὶ γὰρ εὖ μέν, ὀψὲ δ᾽ εἰςορῶσ᾽, ὅταν 
τὰ ϑεῖ᾽ ἀφείς τις εἰς τὸ μαίνεσϑαι τραπῇ᾽ 
Ἁ - 

ὃ μὴ σύ, τέχνον Αἰγέως, βούλου πταϑεῖν. 
δ ᾿ -- 2} ΡῚ γ Ὁ 2 σὲ εν» , 

τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰδὸν ἐχδιδάσχομεν. 

561 η6 1 Ν ΟΠ [Ὁ]ΡῸΙ σοζοίρί, Ῥ]αΐαροΙ 
46 δθιι. 800. ὅ. 

1532. δεῖξαι, ἀὰ5 }] 16 Ὑγονὶ 
νοῖη {πιο νυν οἶδον ἰὼ ἱερά, τελεταΐί, 
ἄρρητα. 

15834.ς.ς σπαρτῶν ἀπ᾿ ἂν- 
δρῶν (νἘ!. 1524 [.) 5ᾶρὺ μ)6}}} 
415 ὕπ᾽ ἀνδρῶν, ἱπάθιῃ 76 η65 ἴ})6ι"- 
δαυρὶ ἀϊὸ νοὴ ΒΟοίϊθη [6 ἴπ Αἰ- 
ἘΚ δἰ ΘΟ θηάθη Εδιηἀθ πη} [8551, 
816 Ι ἤν 161 οὉ ΤΉ πο." οὔθ Βρόπιά6, 
ἄδθπθη 16η6 ἄθη θυγο Ζιιρ νογϑιῖ- 
ἰθῖ. -ο νοη ἄθδη 815 θη Ὀυδομθη- 
Ζ πθη ΟΡ ΔΟμβθηθη ϑϑρατίοη ΕΓ. 
Ηθγο. Εἰ. 4 Θήβαις ὃ γηγενὴς 
σπαρτῶν στάχυς ἕβλαστεν. 

1584 ἵ. αοννθμη]ῖοι αἱ δὲ μυ- 
οίαι πόλεις, ἀϊ6 Ζ8}}}1 056 η 
διᾷάίο ἀδρ5 ναβρβοάδηβ, ἀ46- 
16 η Εν ἀμ ππρ᾽ ΘΟ ἤν 6 σὰ θ6 6 Ι- 
ἴδθη ἰδ. Οδάϊραβ, ἄθπ ἀν ΠΊΟΙἴον 
1156 δυῖΐ ἄθη [,θ]ο  ϑίπη ἀἄθι" ΑἰΠ6- 
ὯΘΡ ἴῃ ἀθν Ρυοϊαηϊγιιηρ ΠΟΙ ΠΡ ΘΙ 
θιηρθ πἰπἀδαΐθη ἰᾶ58ι, 889: ἄθη 
ΑΥΠΘΠΘΡη ἀὰ5 (ἝἋνᾺ}), 112 {6 1 ]6 ἢ 
ἰδὲ πιομὺ δογδίμθη, νὙ611} 80} ρα 
ϑοογάηθιθ (ἀθιηθϊηνν θθθπ ΘΙ ο ῦ. 1 
αὐμ]Πτοιθη ἔγενϑπ αηἀ ἀδάπιροι οὐ - 
ἢ 6 δύ !6. 510} σζαζίθ θη, 416 πολι 
ΔΌΒΌΙΘΙΡΕ, ὑνὸπη 516 ποῖ ϑβρᾶϊ 
Κοιηῦ. ΠΟΙ Π4]}}06 ἴ0ἢ τὶν ΕἸ Ὁ - 
ον μωρίαν ΒΟΒΟΠΡΊΘΡ θη. 

1086. κἂν εὖ τις οἰκῇ, κιὶΐ 
Βοζιρ δυῖῦ Αἰμθπ, νν65518}} τις, 
Θἰπθ δἰηζθίηθ, 416 510}. ἀἄσγοι σαΐθ 
γογίαδϑυαηρ ἀπά Βορίθγιηρ δ8ι115- 
ΖΟΙΟΒηρΘι. - ΘΓ ΘῃΟΙΠΙΒΟΠ6. ΑΟΥ. 
καϑύβρισαν ἰδ ρτνᾶρπαπὶ ρὸ- 
Ῥνδποῖ: ἀν Ὁ τὶ Ομ [6 ΓΘ Ί ἢ ὑ- 

βίηπ ἴῃ ἀν Εὐπ ννοίμυπρ; 465 Ηοὶ- 
Ἰρθηὴ --- τὸ μαίνεσθαι 1591 ---ἰνᾶῖὺ 
οἴνιι ἃ1]5 ϑιδαίΐθη Ζὰ}ν" ὕβρις 
ΒΟΌΡΙΘΡ θη ὑπᾶ ἰπ ΕῸ]Ρ0 6 ἀθϑ5θὴ 
1πΠπθη ΘΟ 1οΠ6 ϑιραΐθ ΖυρθΖοβθη. 
})ὰ πϑι! ἢ πδὸ ἄθηὶ (Ἰααθ6η 465 
ΑἸτοΡ 5. 1646 ὕβρις ἀϊα ἄτη πο} 
510} ΖΙ6}, 50 ἀανῖ6 Θθ4. ἀϊθ δυ5- 
ἀγύσκ ομο Εν ππιηρ ἀΘΡ ΒΘ] 6 ὴ 
βράγεη. Π)ὰ5 "ορυ ϊηἀδοπάθ γάρ Ζοὶρὺ 
Αθ6}, 4855 χαϑύβρισαν ἀϊε ΒΌΪΘη 
ΘΙ Π50}]16 5581. 

1590. ΝΕ]. 218 Γ. 1. 4, 100 ἢ, 
εἴ περ γάρ τε χαὶ αὐτίκ᾽ Ὀλύμ- 
πιος οὐχ ἐτέλεσσεν, Ἔκ τε καὶ ὀψὲ 
τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν, 
Σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε 
χαὶ τεχέεσσιν, ν8]. ϑοίοη Ε]6ρ. 12, 
11 Π΄.. Οδά. βομβϑῖηῦ πἰθρ δ πἰομι 
ΒΟΨΟΠ] ἃ 56]ηθ6η οἰρθῆηθη ὅ5[}2, 
ἃ15. δι [105 πη [οΚαβίθ μιϊηζΖιι- 
ἀθυϊθη. -- 16 Ἰορβίβοι. γἹΟ Πρ ΘΓ Ὸ 
ψουθπάππρ ϑεοὶ γὰρ εἰ καὶ ὀψέ, 
ἀλλ᾽ εὖ εἰςορῶσιν (τὰ 1310) ἰδὲ 
ἀ6. ΤΠ ΘΙΟΡΙΒΟΒ ΘΓ ΘΡ Κη ἤαπρ ἀπ οἷ 
μέν --- δέ βονίοιθη. Ὑ6]. σὰ 1202. 
0. ἢ. 1759. 

.589. Θεὰ. 56 }}16 551 βϑῖπθ ἢ80}}- 
ἀρ ἤθη --- νοὰὶ ΠΙΘ ΓΟ Ἰ]6}}» 
[ὔτ᾿ βϑῖηθ Ζεῦ θοΡθομηθίθη --- Ὑγ8- 
ΠαηΘ θη. 1 46 [αϑὺ βρυίοῃνν ὃ Ὁ}}}- 
οἤθη  δπάιηρ, ἀδνρ]οομ θη ὑΡδὰ- 
06. δ᾽ ἤρθ! ] 10ἢ). ἀθια ΤΊ Θ5θιι5. ποι 
ΘΙ ΖΡ θη, ἀκα 61" 5610 5: Βοϑομϑιά 
1556. δ0 [1]. 28, 781 ΑπιΠοο}ο5: 
εἰδόσιν ὕμμ᾽ ἐρέω πᾶσιν, φί- 
λοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν ᾿ἀϑάνατοι τι- 
μῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους. 
Ρίηά. Ργιμ. 4, 143 εἰδότι τοι 

109. 

109ὅ 
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ὡ - 7 2 , ’ Ἵ -Ἷ ᾿ 

1ὅ40 χῶρον δ᾽, ἐγίείγει γάρ μὲ τοὺχ ϑεοῦ ταρόν, 
, Ε 3,3. Ὧνν..5 , 

στείχωμεν ἢδὴ, μηδ᾽ δ᾽ ἐντρεσι ώμεϑα. 
(ὖ παῖδες, ὠδ᾽ ἕπεσϑ'. ἐγὼ γὰρ ἡγεμὼν 
σφῷν αὖ πέφασμαι χαινός, ὥςττερ σφὼ πατρί. 

- ᾿Ν ᾿ Α 2 γ 7 - 

χωρεῖτε, καὶ μὴ ιτναύετ᾽, αλλ᾽ ἐᾶτέ μὲ 
2 Ν ᾿ --.- Π 

1545 αὐτὸν τὸν ἱρὸν τύμβον ἐξευρεῖν, ἵνα 
μοῖρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε τῇδε χρυφϑῆναι χϑονί. 
τῇδ᾽, ὧδε, τῇδε βᾶτε. τῇδε γάρ μ᾽ ἄγει 
Ἑρμῆς ὁ πομπὸς ἥ τὲ γερτέρα ϑεός. 
ὦ φῶς ἀφεγγές, πρόσϑε “τού πιοτ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμόν, 

10 νῦν δ᾽ ἔσχατόν σου τοὐμὸν ἅπτεται δέμας. 
, Ν [ἡ Ν - , 

ηδὴ γὰρ ἕρπω τὸν τελευταῖον βίον 
κρύψων παρ᾽ “Ἅιδην. ἀλλὰ, φίλτατε ξένων, 
αὐτός τε χώρα ϑ᾽ ἣδε πρόςπολοί τε σοί, 

ἐρέω. Αδβοι. ϑδαργ!. 142 χαὶ λέ- 
γω πρὸς εἰδότα. Ῥύοπι. 441 σιγῶ" 
χαὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν ὑμῖν λέ- 
γοίμε. -Ν6}:. Ζὰ .ΑὨϊ,. 99 πὰ ἀϊο 
ΤμακΥ ἀϊ ἀείβοιιο ΕΌΡΠΙΘΙ ἴθ ἄδη ἢς- 
ἄθη πνάσηρϑ εἶσι ἐν εἰδόσιν, 5. 
Κυΐροι" χὰ 2, 90, 9. ΡΙασμα5 Ῥϑοαά. 
990 προ μῆς γιούς μγαθραϊοας. 

1540 [Π- Θεά. Κοινμν πα ἅτ ἀθῃ 
χῶρος πιὰ τύμβος ΖΈΟΝ, .8} 
1521 1΄.- -- τοὺ ϑεοῦ παρόν, 
ἀαϑ8 νοῦ δοίΐοη ἀθν' ἀουιποιῖι 
1} ΔΑπροάσδαυϊίοίθ. (Δ αι 185 
σιτερόν, Ὥ 97, ἰδὲ ΘΠ ΡΠ ΤοΙι. ) 

1541. μη δ᾽ ἔτ᾽ ἐντρεπώμε- 
ϑα, ἐπιστρερώμεϑα, μέλλωμεν, 
1155 π5 εἴθ πὰ 6 }}} τ ηὶ8 6 - 
θη, Ιἄπ ρον Ζύβοιηῃ. 

1543. ὥς {1 σφὼ πατρί, 
ἐφάνητε ἡγεμόνες πιρρὸ τοῦ. 

15ῦῷΌ44. Απι. ἀπά ἴβμθπο 66] ἢ 
510}, {πρὸ Ρ ἀσννππαπρ οι 55 ἄθηὶ 
Οοά. αἀπίον ἀἷα Ἀγῆὶδ σι ΡΟ θη, 
ννἃ5. 61" 16 χ᾽ ἀθνν } νυ. 

1547. [πα νυπάθυθανον ον ΠΟ Π οι" 
Εν]δαομίαηρ πᾶ ἂη ἀθν Πδπά 465 
Ἠθυθ8. ἀπά ἀθν ῬΟΡΒΘΡΠ ΟΠ νγοῖδὶ 
Οοά. νυ θάθυ!οιυ τὰν ἄθμ ἴθ ΑΡ- 
ϑαϊζοη βΟϑρΡοο Θηοη τῆσδε, ὧδε ἄθῃ 
γγερ. ΕἸ. 1901 ἢ 

1548. ὃ πομπός, νϑῖ. Αἱ. 882. 
-- ον ἡ Ψ'. ϑεός, ῬΟγβόρβοπδ. 

.15849. Πὴ1᾽Ά6 νοῖὰὰ ἴθ θθα ΑΡϑδο θά 
Νοποπάρη ρῇδῤρθη αἴθ δοηηθ ππά 
ἀα5 Τ᾽ ΡΟ 5] ΟΠ δηζαραθη : ἀ6 ιν Β]1η- 
46 ΟΘφοά. γα ἀκα 5 φῶς ἃΠ, ἀὰϑ {ΠΠπ| 
ἰοὺ Ἰδποίοι. ΑΡΘΡ ἴῃ ΜΙΝ 
Ὅν ΘΠ ηΒιιο}ν: Π86]} ὧδ Ζεῖι, το 
ΟΡ π0 0} ἑώρα φάος ἠελίοιο, ἴἄρι 
ΘΕ ΡοΙ: νονγάθιπι ΟΝ] ννανϑδὶ 
ἄπ μἤηδοὶπ, ἅΠ61: ἀϊθ6 Ζοῖν δὲ [ἀϑὶ 
τ θῖπθι ἀοαἀδομίηϊδα. Θηίϑοῃνν πάθη. 
ΑΘΒΉ]ΠΙΟΝ ἀϊὸ ΠοιμονΊβοιο ΕΌΡΙμ6Ι] εἴ 
ποτ᾽ ἕην γε. ᾿ 

1551. ϑάρϑθη ϑδοιιθπάθ νῦν ἔσχα- 
τόν σε προςβλέπω, 580 562}; 46} 
ΒΙΙμ46. βοίποη Κῦρρου. ἂῃ ἀϊθ 516116 
ἀθ5 ἴππὶ [6] πάθη ΑἸ ΘΗ ΠΟΙ 68. -- 
τὸν τελ. βίον χρ. παρ᾽ 4- 
δην, ἀπ ἂμ πᾶο πϑῖπ᾿ ἴω 6- 
μ"»δη ἰῃ 465 ΗΠ δἀθ5 δῖοι π1η- 
ἃ" Ζὰ Ροόγῦβθπ, νρῖ. 1120, ἴη- 
ἄθ τὸν τελ. ῬΙΡΟΙΟρυῖβοι Ζὰ ἴα5- 
56η ἰδ --- νβ], 1089 --, οἰβϑη οι 
6 ῖὶη ΠΡ 6πῃ, πε Ἶωμα ἀ4ἃ- 
ἀπτνοῖ Ζαὰ Βπάὸ 8 96}}1. (ϑ1πη- 
ΡοΙοι Μαυβρρᾶνο ἕρπω τὴν τελευ- 
ταίαν, βίον χρύψων.) 

188. πρόςπολοι, ἀϊε ϑερά- 
ποντὲς ἀθ5 Τἤθβοιιβ, υρ]. 1490. 
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2 2 7 , 

εὐδαίμονες γένοισϑε, χαπ᾽ εὐπραξίᾳ 
, τα ’ , δ] »" ος ἘΠῚ Ὁ 

μέμνησϑὲ μου ϑανόντος εὐτυχεῖς ἀξδι. 

Ὁ ΧΟΡΟΣ. 

Στροφή. 

Εἰ ϑέμις ἐστί μοι τὰν ἀφανῆ ϑεὸν 
χαὶ σὲ λιταῖς σεβίζειν, 
ἐννυχίων ἄναξ, 
.«Αἰδωνεῦ, «Αἰδωνεῦ, λίσσωμαι, 
Β) ’ ν. ἄν. Ν -ὟὟ7ὦ 

δτισσόνῳ μὴν ἕπὶι βαρυαχεῖ 
,ὔ 

ξένον ἐξανύσαι 

μόρῳ τὰν παγχευϑῆ χάτω 

1554. Βεοβοπάουη Νδομάνγιοκ οὶ Πάδον. λίσσομαι βόβοη. ἀὰ5 
Οοά. δυ ἄδη ΒορΡΠ ΕἸ ὁΚ1]- Μα585. ἢουιῆδηη, ψ ] ΟΠ ο". 4ἰ6- 
ὁ 6 ἢ ΟΜ ν σι δῆδ: ἐπ᾿ 565 δἷβ. ΟἸο5586. ἀηβίθις ἀπά ἴῃ Α)- 
εὐπρ.: εὐπραγοῦντες ἀπ ἀα[ίι". ΓΘ4Θ6 5161}, ἀἀ85 ἀὰβ νὸπ ἄδθπ 
ἀηκθαν, νἷὸ πέψειν ἐπὶ συμφο- 
ραῖς, ἐπὶ νίκῃ; οὐδν ἅπο]ῖ --Ξ Ζιι 
ΡΠ ΘΡΘΙΝ ΟΠ ΘΠ θη. 

1585. μέμνησϑε πρροὴ γέ- 
νοισϑε, Μ61] βίου. πὰ ὙΨ ΊΠΘη 
ον ΑἰἴπθμΘΡ σἰαηά, ἀἴθθθ5 νοῦ ἄθη 
αοίϊογη ἀρηδηρι, νε]. χὰ 458. Ο.Ἐ.43. 

1550 ---15185 ἀγΡῚ 65 δια51- 
0η. Ἐθιθυ] οἶθ5. ἀοθοὺ ἂἃπ ἀϊθ 
(ὐιιον ἀν {}πίρρννο]ῦ ἀπά 465 Τὸ- 
ἄθς, ἄδθῃ νοῦ πηνοΡραϊθπίθη [,ο] θη 
50 ΒΟ, ΟΡ ΠΟΙ ϑιιοθη αι ἀ6ι" 
Ἐπαϊ Ππᾶ 56 Ζσὶὶ τ νάϊ θη πηἀ οπᾶ- 
ἀϊξ δὰ οιμρίδηβοι. 

1506. εἰ ϑέμις ἐστί μοι, 
νν6 1} αἀἴὸ {πιο ν] "4 ]5ο θη ἀμείλεχοι 
ἠδ᾽ ἀδάμαστοι, ννὰϊνοπά υοία ηι0- 
υδηέ 5:10967}.05. θοὶμι Ἵ δηδῖο8 οὔτ᾽ 
ἄν τι ϑύων οὔτ᾽ ἐπισπένδων ἄνοις 
Π80} ΑΘΒΟΙΥ]05 ΝΙΟΡ6. ΜῈ]. ἅ}}861} 
Απίρ. 1199 ἢ. ---τὰν ἀφ. ϑεόν 
ῬΘΡΘΘρΠοΠΘ, ν8]. 1548. 

1551. καὶ σέ, Δηνοᾶθ, 'πὰ ἄρῃ 
(οιμ8}}} ὙῸΓ ἀδν ῬΘΓΒΟρ οπΘ διι5Ζι- 
οὶ ποι, ν9]. ζι 698. --- λιταῖς 
σεβί ξεῖν, νἶδ 1001 τιμαῖς. 

1559. 1.20, 6] ἔόσδεισεν δ᾽ ὑπέ- 
νερϑεν ἄναξ ἐνέρων (Αϊδωνεύς. 
0. ἢ. 118 ἕσπερος ϑεός. 

15600ρ. 4 ἐδων εὖ, 
αν Αἄἵδης 5[αιι ᾿ἀἴδης. 

ἀρ 1}; 
--ὀ Ἣ γιὲ 

ΒΟΙΟΠ θη. ἸΡΡΙΒ ἂἷς. [6587 δηρθ56- 
"οπ δίδου μοι [ἂν οἷπθ Ψον- 
θοϑϑοῦαῆρ 4ὸ5 Τοχίοθ νοῦν πάϊς 
γγΘΡάθη, ἀὐδινῖν (μδπ παι αἰδοῦμαι 
ὑπ ν αἰτοῦμαι ἀδηδοιι γΘΡΒΙΆΠΠΘΙ), 
Βομγοῖθι μή μοι μήτ᾽ ἐπιπόνῳ. 
[οἷ [ὉΠρ6 ὈΙπάονα, ημοδ οὐνεηδδυ 
ΨΟΡΒΘΘΒΘΓΙΙΠΡ; λίσσωμαι, 1855 
ἢ} Βις{6η, οἷπο θδβομοιἄθπθ 
ΕΌΡΗ, ΘΙ 6. 6 ΡΌΡΔ46 56} ἂπ- 
ΒΘ ΠΙΘ5861 15}. »5ῦὺ ῬΡΙΆΠΙΟ5 Η. 20. 
418 ἐάσατέ μὲ -- ἱκέσϑ'᾽ ἐπὶ νῆας 
᾿Αχαιῶν." Αίσσω μ᾽ ἀνέρα χεῖ- 
γον, ἀτάσϑαλον, ὀβριμοεργόν. 

1601. ἐπιπόνῳ ἤτ ἐπὶ 6. 
μόρῳ, βίαι! μήτ ἐπὶ ἐπιπ. μήτ᾽ 

ἐπέυβι». ψΕὶΣ ΑἸ, 9395. πὰ ὕλθεν ἀἃ8 
οἰπηια! ρα μήτε τὰ ΡΙΗ]. 100. ον 
ΟμοΡ νυν ἄμϑβοι ἄθ Θ6ά. δἰπθη βδηῖς- 
θη, «Κοῖπθ β.Ρο550. 0.6 ΡΖθὴ νθ- 
αρϑδομ πάθη Ατιϑραηρ, νρ]. 1668 ἢ. 
.-- βαρυαχής ἴον νοη ἄχος, πιῖΐ 
Κα Ζθι ἃ. 

1562. ἐξανύσαι {., νρὶ. ΑἹ. 
006. Απι. 805. (16 Ηάβομνιν. ἐχτα- 
νύσαι, ἀἰθὸ ϑομο] θα κατανύσαι. 
ἰόπο5 Βριποκ. Ἠθρπᾶπη ἐγκατα- 
νύσαι ννοβθὴῆ ἄθν (δρθηβ ΓΌΡΠΘ, 
Ἄν ΘΙΟΠ 6. ΟΡ πάρι. 1651.) 

10038. τὰν παγκευϑῆ, 
1198. 

ΑΙ. 

1550 

1500 
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- ’ Α , , 

γεχρῶν πλάκα χαὶ Στύγιον δόμον. 
τιδθῦ πολλῶν γὰρ ἂν καὶ μάταν πημάτων ἱκνουμένων 

πάλιν σφε δαίμων δίχαιος αὔξοι. 
᾿Αντιστροφή. 

ϑηρός, ὃν ἐν πύλαισι 
1510 φασὶ πολυξένοις 

3 - 

1568 ὦ χϑόνιαι ϑεαί, σῶμά τ᾽ ἀνιχάτου 

- “- , 2 27 

εὐνᾶσϑαι, χνυζεῖσϑαί τ᾽ ἐξ ἄντρων 
ἀδάματον φύλαχα παρ᾽ ᾿Αϊδᾳ 
λόγος αἰὲν ἔχει" 

1500 ἢ. Ποπη ἴἤὰδν ἀϊ6 πιᾶἂῃ- 
ηϊρίδοι ἀπά χννἂιν οἰ πο 6 1- 
Βοι α] ἀθη χυ ροζοβοηθη [ω61- 
ἄδθη, 4ϊ6 ἴὰ ΠΡ 6 η δι 0 6α. 
πἀπᾶαπον} 10} οἸηϑιγιηἴ θη, 
να ἢ πὰ (σφέ ἈδΙδΚο 5ιαις 465 
πηραϑϑοπάθη σέ) 416 οὐ! θι 
1 σογθομίθηι δ΄ππ6 ΠΙη- 
νι θάθν απ (σι Εἰ 5841Ζ6) 6 Γ᾽ ἢ ὃ- 
"6 η, ϑ86ῖη ϑβοῆννουο [ρθη νϑὺ- 
σο] θα ἄπιΓο] οἰηθη ννΟ νοΡ ἀϊθηΐθη 
ϑδηΐθη Τοά. Ὗε]. 894. Μδη νοι- 
θη 6 ἄν ιἷΐ αὔξοι: ἀθν' (ἀϑηϊ!. 
«16 τίσασϑαί τινά τινος, πὰ 0. ἢ. 
1418. -- μάταν, οἰπὸ ὟΥ εἱ- 
[66 5, οἶἰπ 4885 Θθά. 65. νϑ1- 
ἀἸθηϊ6. 

1508. Π]Ίὰὸ γϑόνιαι ϑεαῖί, ἀϊο 
Εχίηγοι, ὑνϑίοθη Οθάϊριιθ ὈΙΒΠ6Ρ 
δον ῦ ρόννθβθη, νου άθη πὰ} 8}}- 
Βϑιηθῖη ΔηΡΟΡΪΘη, οἶἷπθ 4ἦἃ55 οδἷῃ 
Χο ρθη [Ὁ]0 0; 65. Ιδὺ οὐννἃ Ζὰ ἄθη- 
Κοη: θὰ τα [6 τον, ὅ0 μδ6ϑβοη- 
ἄονα οἷν Ριπάδι. ρὶ]. 712. - Μα- 
ἸΘΡΊΒΟΙΙ νυν 46] ΡΙΘΒ186 ΠΟΙΙΘ πα 
ἄυρο! σῶμα ϑηρός ὑμιβο}νΊ θη. 
ΒΡ ἀνικάτου Ἰιᾶὶ Πδηιᾶπη ἃ μὶ α- 
χάνου δΒδδοιχι, τὰ βθπᾶι ἀΐθβοῖμθο 
ον 465. ἀοοΙ 50 θη. ὙΘΥΒΘ5. 
ἀθΡ. ΘΠΌΡΙΘ. σὰ βοννίπηθη. ὙΠ]. 
Ἠοβιοά. Ῥηθορ. 910 ἀμήχανον οὔ- 
τι φατειὸν Κέρβερον ὠμηστήν. 
Τηθορ. Τ0Τ ἢ. ἜΓΡΔΟΙΝ. 1098 «ἵϑου 
τρίχρανος σχύλαξ, δεινῆς Ἐχίδνης 
ϑρέμμα. 

1510. πολυξένοις ΜιυβρΡᾶνα 

δία! ἀ05. ἄθιν ὅῖηπο ηδο]ῖ υἹ 6] }θῖου 
σι ΓΘΟΒ ΟΡ ροηάθη (ἄθην ἀἰ6 ἢο- 
16.566. ΡΒ ] απ οἴου 4]16α 
αὐίίονη Ῥαϊᾶϑίθ νῖθὸ ἀϊθ6 ΚῦπΙρ8- 
βδαπίθη 1ΠΓῸΡ Δηδκίθη), 061" π|6- 
ἀν 150} δηδιοϑιροη πολυξέστοις. 
8]. Α656}. ΘαρΡΡ. 105 τὸν πο- 
λυξενώτατον Ζῆνα τῶν κεχμη- 
κότων ἱξόμεσϑα. ϑοηϑὶ ἤδά65 πο- 
λυδέγμων, πολύχοινος, παδο- 
χεύς. 

1519. Ὀρ[6 λόγος αἰὲν ἔχει 
οὔθ ἀνέχει [ᾧν ἄσῃν δο]ῖθα, 50 
πᾷ ϑορ!. ΠΟ} ἀθῃ οἰννὰβ. θη ϊ- 
[ἐγπίθη ὃν φασὶν εὐνᾶσϑαιν π06}}- 
1815. οἴῃ 5ΠΠΘ} ΒΡ ΘΟ ΘΠ 668 λόγος 
ἔχει, γν 6] Π6 5 μ χγυζεῖσϑαί τε 
Ζὰ νϑυθηάθη ννᾶρθ, βϑϑϑίζί, νυϑβ[]. 
χι 1242. ΑἸΙοῖπ ἀϊθ νυ] θάθγο 6 
ΒοΡγάμραηρ ἀθι νου βθ πηρ 46. δ θη- 
506 η, 80 Οἵ 8110} ρουδάθ θ6ὶ ἄθῃ 
θιηροη ἀθι" {Ππΐρρννο]} ἀρ] ο θα 
Ὑν δηάδιηροη νον κΚοιμθη, ννῖθ Ζ. ἢ. 
ΑΘ50}". ΘΈΡΡΙ. 290, ἤηάθ ἴον Β]Θν' 
56}}} "6 γοι ἀ]10}}, 2υμιὰ] αἰέν ἄδηπ 
5606" ΘΠΘΙΠαπρ; αι Τοῦ εἶν ἀδά- 
ματον φύλαχα τὰ νοΥθϊπάθη τνᾶγο. 
ὨΔ]}16}" 5011 86:6 ἴο]} νοῦ: ἀδ', φύλακα 
(415 ἀπ} 6 ν᾿ Θ] ΘΒ ΘΥῪΝ ἃ ὁἢ- 
161) παρ᾽ Αἴδα λάχος αἰὲν ἕ- 
χειν, ἃ. ἢ.  ΘΙΟΝ ΘΙ νοι Ηἃ- 
465, ἄθιη. ἤθρθυγηῃ ἀθν [{Ππηἰϑρνν οὶ, 
᾿πποΡἀὰ ἃ15 85θ0ῖη μοὶ} 
(πὶ ΟΡ] Θροπάθ5 Αἰ) 6 ἢ 
5011, δομὸ ζσὰ Ππααϊΐίθαη ἀπά 
κὰδ ΚαΌΡΙ ΘΠ. 
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3 Ὁ ἢ - -᾿ 

ον, ὦ Γᾶς παῖ χαὶ Ταρτάρου, 
’ - 2 - - 

χατεύχομαι ἕν καϑαρῷ βῆναι 

ὁρμωμένῳ νερτέρας τῷ ξένῳ νεχρῶν ττλάχας. ἴ 
σέ τοι κιχλήσχω τὸν αἰένυτιγον. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

᾿Ανδρες πολῖται, ξυντομωτάτως μὲν ἂν 

τύχοιμι λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα" 
εἵ 

ἃ δ᾽ ἦν τὰ πραχϑέντ᾽, οὐϑ'᾽ ὃ μῦϑος ἐν βραχεῖ 
τα Ἷ ΡῚ γὕὔ᾽ 3.6) ..) .3 2 --7 

φρασαι πταρέστιν, ουὐτξ τὰργ 0 ἣν ξῆξι. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὄλωλε γὰρ δύστηνος; 
ΑΓΓΕΛΟΣ. 
τ ’ 

ὡς λελοιπότα 

κεῖνον τὸν ἀεὶ βίοτον ἐξεπίστασο. 
ΧΟΡΟΣ. 

- 3 ,’ 3 ’ ’ὔ ,ὔ 

πῶς; ἄρα ϑείᾳ χαπόνῳ τάλας τύχῃ; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
5. Ὁ... "Ὁ Ἀ ΒΩ γ ’ , 

ταῦτ ἐστίν δὴ χαποϑαυμασαι πρέπον. 

1814 ἴ. 6" ΟἸον γἱο οὶ ζυ]οιζὶ 
ἂη Τιδπαίοβ, ἄθη ὅόοιη ἀον ὅδ ππὰ 
465 Ταγίαγοβ, ἀϊθ ΒΙι[[6, ἄδθη Κοι- 
θΟΡῸΒ δηζιννοῖίβθη, (585 6 ἄδθπηι 
ἤθιιθὴ (ἀαβίθ Ρ]αἰζ ᾿ηδοθ τπὰ ἢ π 
Ῥοὴ ΕἸπι6 ἴῃ ἀϊὸ [Ππίορννοὶῖ 
πἴου Πο] 566. 

1515. ἐν καϑαρῷ βῆναι, 
ἐία οοα6)»602 Θοαϊΐρο, τὲ ριώ να ἔηιρ6- 
αἰἰηιθηίο οἱξ υἱὰ, νρ]. 1. 8, 491. 
10, 199. , 

168618. θὰ ἀϊθ ΒοζΖοιομπιπηρ 465 
ΤΠαπαῖοβ. «5 παῖς Γᾶς καὶ Ταρτά- 
ρου πίον ᾿οδυύη! βοπαρ ΟΠ θη, 
νἸΘάθνμο ἀθν (ον διυιβάν ΚΠ 1}, 
ΘΙ ῃηθΐπο ἄθη αἰένυπνον,, αοίο»- 
γε. δορτοηίοηι. Υ 8]. 16 ἄπ! 
γνϑπάυπρ 1488. 

1519. Ἄνδρες πολῖται, ἴα- 
50ΙΈΓη. 5610 ΤΏηθβοιιθ ΡΟ Ιραπρ; 
ΠΡ ἀδιμοϊπάθη σι οἴπθι ϑίδαῖθ 
Διο ἀϊ6 Ἰ)οιηοίθη αἰι150}16 ΒΌΡΡΟΙ 
ὙγΔΡΘη. 

1580. λέξας Οἰδ. ὀλωλότα, 

νθηη ἴθ Θοά. οἴποη Τοά- 
θη μθηη6, ν]. ΕἸ]. 8710. ΚΡνῦρου 
ἀγαμμι. 50, . Α. 8. 

1581. θΠὲν Βοίθ ὑϑυθιίθιὶ δι 561- 
Π6 υηϑἰᾶηά! οι 6 ΡΖ ἢ] απ; απιϑιᾷηά- 
10, ψῖθ Βοίθηῃ μῆῇῆορβρθι, νου: 

ὙΥ ΟΙΙΓ6 1, ννὰβ 6} Ζιι 58ἃ- 
Βθη 6, αἰ ποῖ νοῦ ᾿6 
Βᾶβθη, 850 Κῦπηϊθ ἴ᾿ἴ0ἢ ΠῈῸΠ 
βΒᾶροη: Ορ6ἀ. ἰδ ἰοάϊ. ὟΥ ἃ9 
ἌΡ ΟΥ. ἄαθ οὶ νοῦρβίπβ, ἀδ8 
Καπη πῃ "θη 80 ΨΘπΙδ ἴῃ 
Κυνζοὴ δνονίδοη βοιι! θυ, 
ἃ15. 65 56]|0 5. ΚυγΖ πὰ 61η- 
ἴδοι νν ἃ". 

1084. τὸν ἀεὶ βίοτον, τὸν 
βίον ἐς ἀεί, νρ]. 1224. 1551. Ποοῖὶ 
γοπα ποὺ Ἠθυπᾶπη χεῖνόν γ᾽ ἐς- 
αἰεί. Οάδν β6ῖπ ἰδ ρνν οἰ ρ6 5 
Π 6} 6 η7 

1585. ϑείᾳ κἀπ. τύχῃ, νὶς 
ἀθν Ομον 1500 Γ᾿ ΘΡἤΘμ ἢ αιίθ. 

1580. ταῦτ᾽ ἢ, ἀᾶ5 "θη, ἀἷδ 
τιμβιάπἀθ βοῖηθ5 Τοάθθ, ἰδὲ δίϑιοα 

1585 



Ὗ 
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τ . Ν Ὁ) 2 τ Αἰὐστεν δ 
ὡς μὲν γὰρ ἐνϑενδ᾽ εἷρπε, χαὶ σὺ που παρὼν 
ΡΥ ) ς - ) ᾿ ἢ ς 
ἐξοισϑ΄, ὑφηγητῆρος οὐδενὸς φίλων, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡμῖν πᾶσιν ἐξηγούμενος. 

1ὅ90 ἐχτεὶ δ᾽ ἀφῖχτο τὸν χαταρράχτην ὀδὸν 
χαλχοῖς βάϑροισι γῆϑεν ἐρριζωμένον, 
ἔστη χελεύϑων ἕν πολυσχίστων μιᾷ, 
χοίλου ττἕλας κρατῆρος, οὗ τὰ Θησέως 

Περίϑου τε χεῖται τείστ᾽ ἀεὶ ξυνϑήματα" 

ιϑο!δὺ νυν, 16 ἀὰ ῥδηζ 
ΦἸΟΙ; γοὴ ϑεία τύχη 5ρΓΔΘΠ51. 

1551 ἢ. )ὰ5 ννοιβδὺ ἀϊ 56 108 
Ὑν0}}} 415 ΑυρϑηΖθιρθ, 16. ΘΙ" πη 8 
Τμριο : 415. δ 086} ἀοΡ  Ἶη βοΙδηρὶ 
ὙΥΟΣ νμνς Μ|ν ὕφηγ. οὐδενὸς 
φίλων νϑ8]. Ὁ. ΕΒ. 961. 1200. 

ι5900. τὸν χατ. ὁδόν, νἱεδ1 
χαλχόπους ὀϑὸς γϑονός. 6. 5οπείη- 
βάν ΥΤάθυβρυ ἢ). νυ] 56 Π 6. 7616} 
πη ἀἸθ5 6 5.161}16 σι 510}, ννϑῆη 
Ἰηὰη βοάθηκι, ἀδ85 (6. ἀπιββουϑίθ 
Ἠδηά 465 γαλχόπους δός δα 46 
Βάμηθ ἀνθ 506} νὰν, αἰ 656} ἃ) 6 1 
ΔῈ 5560} .4]}" ἀφ" Βὕ!ηθ. 510} πδὸἢ 
Αἰμδη Ζὶὶ νυν οὶ θυ" ΠΙηΖΟβ, Π806]} νν6]- 
Οἴον ΒΙο απ ἰὴ ΘΡΘη ἀΪθ6 νομὴ 
θοίθη βϑο] ἀθρίθη Τοοα!  ἄ θη Ζιὶ 
ἀθηκθη 5ιη. ΥὙμρ]. 416 [1η]. 

1891. γῆϑεν ἐρριξζωμένον, 
νὰ Θά. 198, 102 Ῥοβοϊάνη ἀᾶὰξ 
ϑΌΒΗΓ ἀον Ρηδακοη χὰ δίθίη. πηδοβὶ 
καὶ ἐρρίζωσεν ἕνερϑεν. 
1592. ΡΒ] οι πᾶ] ϑορὶι. ἀϊδ 

5ΟΒ ΘΙ οϑηδιθ ΒΟΒΟΠ ΘΙ θαη» 46} 
Τιοοδ!ἂϊ Ἰάι ὉΠ} ΘΒ. ΐ ἀστοὶ 
ἐν χελεύϑων πολυσχίστων μιᾷ, ἃυ5 
ἄδη ζιι 1522 δηροάθαίοιθη ἀν ηάθη, 

1598. θὲ" κοῖλος χρατήρ 
ΟΠ ΘΙ οἷη ἴῃ οἴπθαι ΚΡ βο] απ 
6 ΓΒ} 5... ΘΙ ΘΓ ΠΟΡ Κ6556] σονν θβθη 
4 861η, ἴῃ ψνϑ]ομοη ΡΟ Ποο5 πηά 
ΤΠ οβοιι5 ἰἶὸ ὅρχία πιστά δϑβοιηῖ!- 
ἴθηὴ πάθθη 501}16η,. ἃ]5 516 5160} Ζζὰ 
ἄδθιη βοῃννουβίοη. Αθϑηΐθιθι, ἴῃ ἄθη 
Ἠδάρ5 πἰηδ)Ζιικίοῖ θα, νορρθᾶπάθη. 
Ὁϊ6 ῆονίε πίέστ᾽ 
ματα βοιθη ν θ] θῖοῦν δα  οἰηθ ἃϊῃ 

ἀεὶ ξυνϑήη- 

1095 ἀφ᾽ οὗ μέσος στὰς τοῦ τε Θοριχίου “πτέτρου 

Κ΄ 6558] Δη ΡΟ Όγο 6 ΕἸ ἀ 65] Γη16], ν 16 
ΑἸ θη ὟΝ Εν. δαρρ]. 1202 ἄδῃ 
ΤΠόδθιι5. ΠοΙδϑὶ ἐγγράψαι ὅρκους 
τρίποδος ἐν χοίλῳ κύτει ἀπά Ἰπη 
80. ΠΔ0}} ])6]0}} Ζὶ ννθῖμθη. --- Αἢ 
ἀϊθὸ νου ἀθγαηρ ἀθ5. ΤΊ 55. τη]! 
ἄθ Ζθιιββοιπο ΘΙ Πο05, Κοηϊρ 
ἀον Τμαριίμθι, Κηϊρίθη. 510. πδη- 
ΘΠΘΡ]ΟῚ δᾶρθη, ἀν ]0ῃ 6. 116 Πο51ο- 
ἀἰβὸῃ 6. ἀπά ἢ Ἠοιθ 5 θη (ἀο ϑίθ 
ΒοαΙομ οι ρθη δαβιρ α, νο- 
80} ἀἰ6 Ριβιβιρα βοιθ. Βράδοιοι 
Ὧο5 ἤοιμον Θά. 11, 091 ἄδη Δ 6 Γ5 
Θἴηβομοῦ: Θησέα Πειρίϑοόν τε, 
ϑεῶν ἐριχυδέα τέχνα. Δπὶ Β6- 
γα πη οδίθη νὰν Τ|ιθϑοιβ 7}61]- 
ΠΆΪ6. ἂη ῬοΙρΠοο5᾽ χατάβασις ἐς 
Αἵδου, “ΟΠ ΘΡ 6᾽ αἴ ῬΘΡΒΘΡ οὸ 
δα ΒΡ οη 9} 6, ἀρ ὸν βαι! ΤΠ6- 
565. 56 6556}} ΖΚ ἢ α] θη νὰν - 
46, "15 Ηρ ΚΙ 5 1οἰζίουη {(ἔπ|". Ηθι. 
Εἰὰ. 621. Ηον. δνιη. 8, 4, 80) 
οὔθ ποῖ "θι46. (ἔπι. πὰ ΡΟ Ὶ- 
[Π0095) Ροίροιιθ. θη ὁτὲ 465 Ηϊη- 
Ρϑ δι ρθη5. ΖΘΙΡΊΘ πη "61 Κοίοηοϑβ, 
ν]. σχὰἔ 088; οἴη ἤδροοη Ῥοϊά δι 
Ἠο]άδη οὐνν ἅμ! ἀονὶ Ῥᾶῖ5. 1, 30. 
Νά. 1, 18, ὅ ζοῖβρίθ τηδῃ ἅπ0}} οἷ- 
πρη Οὗ ἴῃ Αἰπθη 56] ῦ05ι δ ἀδϑι Ποῖ 
νὴ ἀονΡ Βινρ, ἔνϑα Πειρίϑουν χαὶ 
Θησέα συνθεμένους ἐς Δαχεϑαί- 
μονα καὶ ὕστερον ἐς Θεσπρωτοὺς 
σταλῆναι λέγουσιν. (ἀονν]85. νγὰ] 
ἀ00} ἀον. ἰρρθηα οἴη ΠΘη ΚΖ θη 
Ὧν οὐ, εἰδον εν ννοΡα ἢ ἀπ0} Ρ]αϊ. 
Τηο5. 80 β6δ0: ἐποιήσαντο τὴν 
φιλίαν ἔνορκον. 

1595. Θεά. 506} ἴῃ δον ΠΝ 

μὰ ΜΝ" Ὁ 
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χοίλης τ᾽ ἀχέρδου χἀπὸ λαΐνου τάφου, 
χαϑέζετ᾽" εἶτ᾽. ἕλυσε δυςινεὶς στολάς. 
χαπειτ᾽ ἀΐσας παῖδας, ἠνώγει δυτῶν 
ὑδάτων ἐνεγχεῖν λουτρὰ χαὶ χοάς ποϑεν' 
τὼ δ᾽ εὐχλόου Δήμητρος ἐς προςόψιον 
σιάγον μολούσα τάοδ᾽ ἐπιστολὰς πατρὶ 

ταχεῖ πόρευσαν ξὺν χρόνῳ, λοιτροῖς τέ γὲιν 

ἐσθῆτί τ᾽ ἐξήσχησαν, ἡ νομίζεται. 
Ν Ε - ’ 

ἐπεὶ δὲ παντὸς εἶχε δρῶντος ἡδονήν, 

465 χρατήρ, 465 πέτρος, ἄον ἄχερ- 
δος, ἀὸ5 τάφος, 4150 ἐν χελεύϑῳ 
πολυσχίστῳ, "ϑάουΐβαιη, Ρ] οἰ νυ το 
Θ᾽ ἐν τρισπιλαῖς ἁμαξιτοῖς ἄδπ 1,105 
ΘΡΒΟΙ]Ρ, ἃη ΘΙΠ6Ὼ πη 6] ΟΠ 6 η, 
461 Ποκαῖο ϑοννθίμίθη ΟΥῖθ. -- ἀφ᾽ 
οὗ μέσος 5ιαϊ1: 4ἀ65. ϑἰπηΐοβθη 
ἐφ᾽ οὗ μέσου Βναποκ, ννῖδ πιἂ 
βαρί, στῆναι μέσον ἀπὸ τούτου 
χαὶ ἐχείνου τόπου, ἃ. Ἰι. μεταξύ. 
--ὲν Θορίχιος πέτρος, ἀδν 
τ} ἄδην θη ον εν ο ΘΙ] σθηθη ΠΘΠ05 
ΤΠΟΡΙΚΟΒ. ἀθΡ Και π 56 6. ΡΠ ν]6 
ΠΟ 5. σὰ πὰρ Βᾶρθοπ Κᾶπη, ἰδ[ 
νῦ Πρ ππρθοκᾶππι. )ὰ ἀὰ5 ἴῃ 461 
Ειη]οιαπρ οὐ ἅμ Ονάκοὶ Οθά]- 
Ραδ᾽ ἀγάθην] ΘΒ ΠΡ θὲ ἀπτοῖ ἔνϑα 
λίϑος τριχάρανος ἔχει καὶ 
χάλχεος οὐδός, 50 “ῖνά ἀϊο γεν- 
1} αἰ Πρ ἢ8]}16 ΘΘΙ]ΟΡ., ἀδ55. ὈΠ56} 
πέτρος ἀθυ86 }|06 861. Πᾶηη Πᾶϊ[6 
50Ρ}). Θ6 50! ἼΘθθη τοῦ τε τρικο- 
ρύφου “πέτρου. ὮΘΙ ῬάΡΠὰ85 τπά 
ἃηάονρο Βοῦρὸ σι οράθη οἵν, διχόρυ- 
φοι δοηδηηὶ, 45 Πτῶον ὅρος τρι- 
χόρυφον ἴπ Βδοιΐϊοη ποπηΐ ΡΠ ἂν 
Ῥαγίμθη. Τὺ τὸν τρικάρανον Πτώου 
κευϑμῶνα. 

1090. νΥεάον ἀϊε κοίλη ἄχερ- 
δος ἤϑυοοι ἀὸνΡ λάϊζνος τάφος 
ἱρθοπά οἷθθθ ἅ]6 ΤΠ ἀΟΒΠΘΓΟῸΚΒ 
ἌΟΓ θη. 80η8ὺ ουννἅμπί. Απἢς [6 
Βᾶυπιθ 06} ΚηϊρΠ ἀϊθ ϑδρθ βΌΓ 
ἀοηκυνν γα!ρο ΕΟ ρ556, ψγ16. οὶ 
Ε]Θιι515. ἅπὶ ΚΟ] 5505 οἷπ ΠΠἃΔ6ν 
Ἐδιροηθαθν ρΘΖΟΙΡῚ ψυράδ, ννο 
ΚΟΓΘ σογαιθὺ 5θῖη 50116, Ῥᾶιϑ5. 1, 
98, 5. θοβρ]οϊοιθη ἴῃ Τγόζθη 2. 

92, 9. 8011Π6ὸ πᾶοὶϊ. ἀ6ι" ὅδρα ἄν 
Κοϊ]οηϊαίθη ν᾽ θ] ] θοῦ Ὧη ὀρθοὶ αἴὸ- 
561 ἄχερδος ΚοΡδ. δα ἄμρι βοὶῃ 

1591. ΝΕ]. 1258 ἢ. 
1898. ΕἸ Ιοσβθηάο5 Υ 4556}, 5. Ζιὶ 
409 [(. 

1000. Ἀπ (ἃ5 Ὅου Ῥάδυ». 1, 22, 
9. ἴῃ ἄν Νἅμθ ἀθι" ΑΚΡΟρο] 15. οἱ- 
ννάμηϊο ΠΟΙΙρ αι) ἀονΡ Πριηθὶθν" 
Χλόη, ἃ. ᾿. ἀὸν αδιῖη ἀθν ἔν βοὶ 
δρπομάθη πη ροάθι μη άθη ΕἼΤ η, 
Βοσ θη 6ι" ἀν 16 δδρηπηρθῃ γ01"- 
θη Πα! πάθη, οΡΟ] πάθη υυϊπίον!ῖ- 
ὁπ θη. θδπιθίοιν" ᾿Πρινύς, δὲ ΒΪΟΡ ἀ6." 
Ἐπ ρα πρ τνοροη. ἴοι σὰ ἄορη- 
Κοη, ν᾽ 6 }}}" ἰδὲ οἴη ἴῃ ἄον Νᾶϊο 
γοη ΚοΟΙοποβ ΔΓ οἰπον Απῃῦλθ ρὸ- 
Ιορόπον ΤΟ μβ6] δηζιιπϑίμηθη, τνγο- 
"ο" προςόψιος πάγος, ννὶδ 5ἴδι! 
ἐςόψιον ἃν5 [ἅπΡ. Α ΠΟΡΡΌΒΙΘΙΠ} 
15: ν9]. Δ! 1110. 

1002ὥ. πόρευσαν, Θαδομίαο 
σεηΐ, τ ΒοΖὰρ ἃ ἤθη ἀδηρ, 
ΘΙ ΟΠ θη. 516. σὰ ἀθι) ἢ Ρ6] πηδο θη. 
-- ταχεῖ ξὺν χρόνῳ, σὺν τά- 

ει. ὕδΡνῖϑθη5 νρ]. ἅην. 900. 
1008. Θεά. πἰπηῦ οἷη Βαά ππά 

Ιερὺ [ΡΊΒΟΠο5. ἀδνναπά ἃη, νν 6} οι" 
510}. 50!0ὴ 415 Τ᾽οάϊθη θοιγδομ δι. 
ΕΡθη 50 Αἰκϑβϑιὶβ Επν. 151 0 ἐπεὶ 
γὰρ ἤσϑεϑ᾽ ἡμέραν τὴν χυρίαν 
Ἥχουσαν, ὕδασι ποταμίοις λευχὸν 
χρόα ᾿Ἐλούσατ᾽, ἐκ δ᾽ ἑλοῦσα χε- 
δοίνων δόμων Ἐσϑῆτα χόσμον 
τ᾽ εὐπιρεπῶς ἠσκήσατο. ΚΜ]. Χοη. 
ὍΥΡ. ἡ 9. 

1604. ἐπεὶ...: ἡδονήν, οὶ 
ογηιρὶ πη γὲ οἱ [αϊίδ αοίην 66561. --ο 

1000 
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᾿ροῦ κοὐχ ἦν ἔτ᾽ ἀργὸν οὐδὲν ὧν ἐφίετο, 
χτύπησε μὲν Ζεὺς χϑόνιος, αἵ δὲ παρϑένοι 
δίγησαν, ὡς ἤκουσαν" ἐς δὲ γούνατα 
πατρὸς πεσοῦσαι χλαῖον, οὐδ᾽ ἀνίεσαν 
στέρνων ἀραγμούς, οὐδὲ παμμήκχεις γόους. 

ι010ὃ δ᾽ ὡς ἀκούει φϑόγγον ἐξαίφνης πικρόν, 
3 - - “ 

γυτύξας ἐπ᾽ αὐταῖς χεῖρας εἶπεν, ὦ τέχνα, 
ΘΝ ο α5. πιὸ τῶ 5 εἰ τ , 

οὐχ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ὑμῖν τῇδ ἐν ἡμέρᾳ πατήρ. 
27 Ν Ἁ Υ ΕΣ ’ὔ 9 7 

ὁλωλε γὰρ δὴ πάντα τάμα, χοῦχ ὃἕτι 
Ν , « 9 2 2 3 δ ,ὔ ὶ 

τὴν δυςπόνητον ἕξετ ἀμφ᾽ ἕμοί τροφὴν 

1015 σχληρὰν μέν, οἶδα, παῖδες" ἀλλ᾽ ἕν γὰρ μόνον 
Ἂν , “ δε ἔς ᾿ 

τὰ πάντα λύει ταῦτ ἔπος μοχϑηματα. 
ΝΥ Ν -»ἭἬ 2 27 2: «ε! ᾿ 

τὸ γὰρ φιλεῖν οὐκ ἔστιν ἐξ ὅτου πλξον 
ὌΝ - 9 ν 2 ) τ ’ 
ἢ τοῦδε τἀνδρὸς ἔσχεϑ᾽, οὗ τητὠμεναι 

. « 2, Ν τὸ λοιπὸν ἤδη τὸν βίον διάξετον. 
1020 τοιαῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀμφιχείμενοι 

; 2» ’ «ς Ἁ ΩΝ 5 

λύγδην ἔκλαιον ττάντὲς. ὡς δὲ πρὸς τέλος 
,ὔ 2 ,ὔ 9. 3Ρ.4.}.. .9..3 ᾿᾽ , ’ 

γόων ἀφίκοντ᾽, οὐδ᾽ ἔτ ὠὡρῶώρει βοὴ, 
5 Ἁ τα ὔ 2 , Ν 

ἦν μὲν σιωττή" φϑέγμα δ᾽ ἐξαίφνης τινὸς 
" 2 ,ὔ [οἱ ,’ 5] , 

ϑώϊνϊξεν αὐτόν, ὥστε στάντας ὄρϑιας 

πᾶν δρῶν (νΕ]. 1220 τὸ ϑέλον), 
πᾶσα ὑπηρέτησις. 

1000. ὕπιρν να !]βομ θη όππθ "6- 
νυῖγκι ἀοΡ ΠΟΡΡΒΟΠΟΙ ἀογ [{π|6}- 
Ὑν 6] 1, ἀθΡ, 6} δ᾽. οἷ θθθη 80 β6- 
Ὑγ Πρὸ ΗδρΡ ἴῃ δϑίποιηῃ ἨΘΊΙοΙΙΟ, 
τὶ Ζοιι5. ἣπ ΑΘιΠ ον, Ζεὺς χϑόνιος 
μιοῖβϑὶ, ν8]. Ηθ5. Ορρ. 405 εὔχεσθαι 
Διὶ χϑονίῳ. Οἷν᾽ γοάθη ἀϊὸ Π]16}- 
16" ἡου βροντήματα χϑόνια, ὑπό- 
γειος βροντή, νερτέρα βροντὴ Διός: 
Ἐπν. ΠΙρρο]. 1201 ἔνϑεν τις ἠχώ, 
χϑόνιος ὡς βροντὴ Διός, Βαρὺν 
βρόμον μεϑῆκε, φρικώδη κλύειν" 
1009. παμ μήκεις, 56 1 π ὁ - 

ΓΙ, σχῇ δῦ: 

1018. Εἰπ οἰπφίρο5 οῦὶ ἰόϑι 
ἀπ ν Ρ δὴ! 4116 ΘαΓ6 ΘΡΌββθη ΟρΡ[ῸΡ 
[ν τὐΐοϊ, ἀὰθ δῆοιι, ἀκ85 Κοίῃ 

1025 στῆσαι φόβῳ δείσαντας ἐξαίφνης τρίχας. 

Μόδηβ0}. Θ0}} 850 160 φομαθὶ Βαῖΐ, 
ννὶθ 1οἸι. 

1020. τοιαῦτα νοῦν. 'πιἷϊΐ ἔ- 
χλαιον, ἰαίία {656 Θοαάϊρὲὶ υογὃα 
ογηηιθ5 ἴηυΐϊοοην 86 σογρίθα τ οἵμία- 
ἐϊε ργοϑϑοιίς ϑδιεγι. 

1028. τινός, ΜΥΝ6Ι] πιᾶπ 510} 
πΐσμῦ οὐ ΚΙάγοη Κοπηΐθ, νοὴ νᾶππθη 
ἀθνρ' ἀπμο] ον Ἀπ ροΚοιηηθα. 

1024. ὀρϑίας στῆσαι τρί- 
χας (ν8]. 1404) β8αρὶ ἀδνὺ αγίθομο 
[ἂν ὑη80} 416 δᾶ δ 5ὑδίροη 
2ὰ ΒοΡβΘ, νῖθ ὁ" φῦσαι ὃδόν- 
τας, φρένας 5851, τι 150. Αθδ)ιη- 
Ἰοὸἢ 1481] χατορϑοῦν φρένας. --- 
φόβῳ δείσαντας, νϑονϑιᾶρκίο5 
δείσαντας, νΕ]. κὰ Ὁ. Ἀ. 05. ΤΊδοΙι. 
118. Πουιηᾶπη ἔροιο νϑρθῖπηαοὶ 
δείσαντας, φόβῳ ὁρϑ. στῆσαι 
τρίχας. 

ΞῸΥ τω τας οὐδερχίδ,»» ᾿Ξ ΨΌΦΟΣ 
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χαλεῖ γὰρ αὐτὸν “πτολλὰ πολλαχῇ ϑεός" 
ἀν δος τ ΠΥ) , , (ὦ οὗτος, οὗτος, Οἰδίπους, τί μέλλομεν 

χωρεῖν; ττιάλαι δὴ τἀπὸ σοῦ βραδύνεται. 
ὃ δ᾽ ὡς ἐπήσϑετ᾽ ἐχ ϑεοῦ χαλούμενος, 

γφ2.» - « - 27 ᾽ 

αὐδᾷ μολεῖν οἱ γῆς ἄναχτα Θησξα. 
ν -» Ὕ, ΡῊ κἀπεὶ προςῆλϑεν, εἶπεν, ὦ φίλον κάρα, 

δός μοι χερὸς σῆς πίστιν ἀρχαίαν τέχνοις, 
ὑμεῖς τε, παῖδες, τῷδε" χαὲ χαταίνεσον 

’ ,ὔ ε ΣΝ ἃ Ψ. »-»Ὃ 3 Χ),...5 

μήποτε προδώσειν τὰἀςὃ ἔχων, τελεῖν ὃ ὁσ᾽ ἂν 
ΌΝ 

μέλλῃς φρονῶν εὖ ξυμφέροντ᾽ αὐταῖς ἀεί. 
ὃ. ὁ’, ὡς ἀνὴρ γενναῖος, οὐχ οἴχτου μέτα 

γι ΠΝ ’ ’ 

χατήνεσεν ταῦ ὄρχιος δράσειν ξένῳ. 
«; 3 -Ψ}» ΒΡ. Ὁ ᾿ υ , 

ὅπως δὲ ταῦτ᾽ ξἕδρασεν, εὐϑὺς Οἰδίπους 

ιναύσας ἀμαυραῖς χερσὶν ὧν παίδων λέγει, 
ὦ παῖδε, τλάσας χρὴ τὸ γενναῖον φρενὶ 

- - ᾿ ᾿ 

χωρεῖν τόπων ἐχ τῶνδε, μηδ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 
λεύσσειν δικαιοῦν, μηδὲ φωνούντων χλύειν. 

1020 ἴ. ΑΘΙ]ΙΟΙΙ τΊ 6 Γ 1η ἀθν ΝΙΟ]}}6 
465. ὅόρὶν. οὗν ΑΘΒΟΠγ]05. οἷπθ ππ- 
ον 5006 δι 6. ἀ6Ρ ΝΙΟ) 6. ζΖι, 
1Πν σὰ [Ὁ]ρθη. 8516 δηϊννορίθίο ἀϊθὸ 
ΠΔΟΙΠ815 νῸὴ Ζθηθη ΨῸΙ] 56]η61} 
Βπάο ΔΓ 510} ἀηροννδπάϊθη Ὑ οτ: 
ἔρχομαι" τί μ᾽ αὔεις; Αυοὶ ἀδν 
Π1 Ραμ θΙΚΘΙ’ ΤΠ ΟΠ 605 Πδαίῖθ ἴῃ 
56 ῖπθ" ΝΊΟΡ6. ἄθη (Ἰᾶγοη σι!6η 185- 
56η, 6558 }} 1 ΜΔ Ποὴ "δὶ ΑἸ] θη. 
8, 3541 Ὁ νογβϑροιίοι: ὃ Τιμοϑέου 
“Χάρων σχολάζειν οὐκ ἐᾷ Οὐχ τῆς 
Νιόβης, χωρεῖν δὲ πορϑμὸν ἀναᾳ- 
βοᾷ, Καλεῖ δὲ Μοῖρα νύχιος, ἧς 
κλύειν χρεών. ΑΙΚοδυβ αν. 200 
νεκύων πορϑμεὺς ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ 
κοντῷ Χάρων Ὧ ἤθη καλεῖ" Ἷξ 
μέλλεις; ἐπείγου σὺ ,κατείργεις 
τάδ᾽ ἕτοιμα σπερχομένοις " τά- 
χῦυνε. 

1028. τἀπὸ σοῦ, 
5οὶΐβ, ΕἸ. 146θ4. 

1032. ἀρχαίαν, οπίννοάον ἀἷδ 
Αἰἴῖ6. ὈΙΒΠΟΡ ΟΝ ΊΘθ6πΠ6 - 80} 
052 ἴ, -τι οὔον ἀϊθ ἴδϑδι ἀπά ζΖι- 

ΒΌΡΒΠΟΚΙο5. ΠΙ. 

ἀθῖη 6 }- 

νο ] 5510 ὈΙΘΙΡθΡοπἀθ, 80 ἀ8ἃ55 516 
Θ᾽ ΘΟ βᾶιη. ῬΡΟΙΘΡ 56} ἀρχαία 56- 
πᾶπηΐ νυ. 50. νυ μὸη ἀἴ6 5ΊΘΡῸν 
"Ὲ1 Αθϑοῖ. ἀρ. ὅ87. δὴ ἄθη Τρι- 
Ρ6]η Τγορᾶρη, ἀρχαῖον γάνος, 
γο δίαπάραπκι ἀθι" δρᾶϊροθου θη Θη 
ΔΙ15. 

1035. μέλλῃς. πᾶιμ!ιο} τελεῖν, 
1773: 

1090. οὐκ οἴκτου μέτα, οἴνηθ 
Ζὰ ΠΔΙΠΙΠΘΙΝ., ννῖθ οἷα δἰ}, οἷδϑι 
ΘΙ" δἰ ηἍ0}ι δοίη δΥονῖ. 16 ΒΊΘΡθα 
γῸ" ΤΠ θθη 650}. 81 βδίθῃθη δὶ 
ἄδθι ΕἸ ἀβοιννα", Ζὰ βίθρθη Οὐον χὰ 
5.6] 6, ϑάκρυ λείβοντες " οἶχτος 
δ᾽ οὔ τις ἦν διὰ στόμα. 

1089. ἀμαυραῖς χερσίν, τὰ 
182. 

1040. [π᾿ χτὐῖδϑὺ ἱν ΜΙ} ἀἃ5 
ἰγᾶρθη, ννὰβ Ζὰ ὑγάβθθη ὅδοιθ θη θ5 
ΠΟΘΙ ΘΥ Ζίρὸπ (δια }5 ἰδῖ, ἀ. ". 
ὙΥΟΓῚΠ 510}} νυ Δ}1 γενναιότης Ζοῖρί. 
ΑΙΚοβυβ. θ6 1 Επαν, Ο21 ἔργον τλᾶσα 
γενναῖον τόδε. 

12 

1090 

1090 

1040 



105 
,ὔ Ἢ ΟΣ , - "2, 3 δ᾽ ὝΧΝ ἴτῷ 

᾿ μόρῳ Οτοιῳ χείνος ὠλὲξὴ ,.ου αν δις 

1718 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 

ἀλλ᾽ ἕρτιεϑ᾽ ὡς τἀχιστα" πλὴν ὃ χύριος 
Θησεὺς παρέστω μανϑάνων τὰ δρώμενα. 

1045 τοσαῦτα φωνήσαντος εἰςηχούσαμεν 

ξύμπαντες" ἀσταχτὲ δὲ σὺν ταῖς παρϑένοις 

στένοντες ὡμαρτοῦμεν.. ὡς δ᾽ ἀπήλϑομεν,. 
χρόνῳ βραχεῖ στραφέντες, ἐξατιείδομεν 
τὸν ἄνδρα, τὸν μὲν οὐδαμοῦ παρόντ᾽ ἔτι, 

Ἐν Το; ) 5 «ἡ ) , λῶν, 
1060 ἄναχτὰ ὃ᾽ αὐτὸν ὀμμάτων ἐἔπίσχιον 

χεῖρ᾽ ἀντέχοντα χρατός, ὡς δεινοῦ τινὸς 
’ ,ὔ 2.4) 2 - ᾿ 

φόβου φανέντος οὐδ ἀνασχετοῦ βλέπειν. 
ἔπειτα μέντοι βαιόν, οὐδὲ σὺν χρόνῳ, 
ὁρῶμεν αὐτὸν γῆν τὲ προςχυνοῦνϑ᾽ ἅμα 

᾿ Ν -»ἭἪὁ ΨΩ γ 2 -.»- ’ὔ 

χαὶ τὸν ϑεῶν Ολυμπον ὃν ταὐτῷ λόγῳ. 

ϑνητῶν φράσειε, τιλὴν τὸ Θησέως χάρα. 
2 - 

οὐ γάρ τις αὐτὸν οὔτε ττιυρφόρος ϑεοῦ 
- , 

χεραυνὸς ἐξέπραξεν, οὔτε στοντία 
1000 ϑύελλα χινηϑεῖσα τῷ τότ᾽ ἐν χρόνῳ, 

32 λιν ΤἊΝ 2 - , ὌΝ Ν , 

ἀλλ᾽ ἢ τις ὃχ ϑεῶν πομτιός, ἢ τὸ νερτέρων 

1049. ὁ κύριος, ν»ῖὶθ 288, ἃ 6 5- 
56). (ἀδροηναγὶ ππη6}] 55- 
1Ύ 6} 51: 

1040 ἀστακτῖ, νρῖ. 1251: 
1049. )ὸον" Βοῖίθ [ἅπριε ἂῃ, ἃ[5 

0116 ὁ παι" νοὰ Ορά. ον Ζἄμ! θη, 
5.6} ἅὲν ἄθηι τὸν ἄνδρα ἄδη 
ΤΙΙΟ5Θ 1.8 δΟΒΘηἶ|)6:», ἄθμι τὸν μέν 
ἄρῃ ἄναχτα δ᾽ αὐτόν. Π. 24, 121 
θρήνων. ἐξάρχους ᾿ οἵ τε στονόεσ- 
σαν ἀντὴν οὲ μὲν ἄρ᾽ ἐθϑρήνεον, 
ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

1059. βαιόν (μετ᾽ ὀλίγον), οὐ- 
δὲ σὺν χρόνῳ, νρῖ. κὰ 0. Ἀ. 
58. 

1054. ΤΊοβοιιβ τΊο οι, τνῖθ Ἰηδπ 
ἃ5 ἄθν Πα! ἀον Πάπάθ ἃ}- 
ΠΔΠ1}, ΖῈΡΊΘΙΟΝ ἂη ἄἴο νράθ, ἀΐδ 
Οοάϊριβ. δι οπομμ θη, ἀπ ἂπ ἄθη 
ἩπΠμμ6]., ἀϑοοσε Θδιίον ππ ὈΙΒΘΠΟΡ 
ΘΙ Θοῖ, ϑθίη Ὅοθοι. γρ]. Αδθϑ6ν. 
Ῥονδβ. 499. εὔχετο λιταῖσι γαῖαν 
οὐρανόν τε προςχυνῶν. Ὦφν ϑὲε- 

“ΟΡ ΘΡΡ θη ἄθπ {πη οἰ τον 

ὧν Ὄλυμπος ἰδ πΙΘΙ  πλ6]" ἀο 
ῬΙΘΡΊΒοΙ 6 (ἀὐιίονθοΡο ἀθν Πα 5, 50η- 
ἀθρῃ ἀοι" οὐρανός, νβ]. Αηϊ. 768, 
Ὑν16 δόιθη ἴῃ 46} Ὀάγϑδθο. 

1058. ΝΙίομῦ νοὶ ΒΙ1Ζ6. φοιροῖ- 
ἴδῃ, νῖὸ οἰννὰ Φθιηδηά πᾶοῖ ἄρῃ 

γΘΗΙμι- 
ἴμπθη Κύπηϊθ, ποοῖϊ ἃποῖ νῸΠ Θἰπθιῃ 
5101. νοὶ] δίοουθ θ" ΡΠ η θη 
δίασο ἴῃ ἀἰθ [ὑϊο. δα ἅν (νρ], 
ΑΙ. 1192 ἢ, Ζιι ΡΙΗ]. 1092. Εν. 
ΒΌΡΡ]. 828 χατά με πέδον γᾶς ἕλοι, 
διὰ δὲ ϑύελλα σπάσαι, πυρός τε 
φλογμὸς ὃ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι.), 
νν16 Ρ]ΘΙΟΠ [4115 ἥδ ἄθπὶ ΟΡίρθα 
516] ἄδικοι 1658, ν8]. 1080 1 ἽΙ. 
θ, 845 ὡς μ᾽ ἤφελε -- Οἴχεσϑαι 
προφέρουσα κακὴ ἀνέμοιο ϑύ ελ- 
λα Εἰς ὅρος ἢ εἰς χῦμα πολυ- 
φλοίσβοιο ϑαλάσσης. 

1061. τες ἐκ ϑεῶν (νοι 5 οἷ- 
ἰθ ἄφρον αδιίον δι) 
πομπός, γ8]. 1548. 
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εὔνουν διαστὰν γῆς ἀλάμπετον βάϑρον. 
ἁνὴρ γὰρ οὐ στεναχτός, οὐδὲ σὺν νόσοις 
ἀλγεινὸς ἐξεττέμττετ᾽, ἀλλ᾽, εἴ τις βροτῶν, 
ϑαυμαστός. εἰ δὲ μὴ δοχῶ φρονῶν λέγειν, 
οὐχ ἂν παρείμην οἷσι μὴ δοχῶ φρονεῖν. 

ΟΘΣΡ ΟΣ. 

ποῦ δ᾽ αἵ τε παῖδες χοὶ προπέμψαντες φίλων; 
ΑΤΓΙΓΈΛΟΣ. 

αἵδ᾽ οὐχ ἑχάς. γόων γὰρ οὐχ ἀσήμονες 
φϑόγγοι σφε σημαίνουσι δεῦρ᾽ ὁρμωμένας. 

ΑΝ ΤΊΓΟΝΗ. 

Σ το ἢ, α΄. 
Ὲ ἂὖ, Β.) 27 - Ν 

αἰαῖ. ἔστιν, ἔστι νῷν δὴ 
2 Ν , 2ὕὔ δ ’, Χ 2, οὐ τὸ μέν, ἀλλο δὲ μή, πατρὸς ἔμφυτον 

29) τς 

ἄλαστον αἷμα δυςμόροιν στενάζειν, 

1002. εὔνουν διαστάν, 516} 
Γρθαπά!οῖ ὁ ΓΓῪπ 6 ἢ, πἰοΠῦ νν 16 
ἴηι Ηρ  Ἰβοιθη ὙΥ̓αηβ6 6 τότε μοι 
χάνοι εὐρεῖα χϑών. --- ἀλάμπ ε- 
τον ἴα. Α (ἀν δν ηδοὶῖ ὕοϑοὶ ἰδὲ 
πὰ γρ. ἀλάμπετον τι. 560. ἀδῃ- 
ΠΡ ΘΟ 50 16 065) δια ἀλύπητον, 
Ὑγ 6] 0.65 ἃὰ5. δἰμο" Ζὶὶ εὔνουν 5οιὃ- 
γίρθη ἝἸοβδθ δηἰδίδη θη 50] 6. ηῖ. 
Αδβοι. Ῥῆομι. 1028 ἀναύγητος 
Αἴδης, νγὰβ ν᾽]! θί ον ἃπ0}} 500}. 
56}}}16}. 

1005. οὐ στεναχτός; πἰἴολῖ 
πηονϑδϑουΐΖζοῃη, νρ]. 1501]. 1019. 
πα ανοῖν» χε χ.}».5.Ζ50,.:ὄ ΒΕ: ΤΥ. 

1005. 509}. πᾶν 416 πρ]ἅ}}1- 
5θῃ 5θῖποι" Ζεϊϊ, ἀϊθ ἀδΡρ] Ίο ἢ 
γγυμπάᾶον ᾿δϑροϊι θη. πποομ θη, ἰπὶ 
Αυρο, ψνθηη ἀθν Βοίθ 580]}16 580: 
Κοιηὴη 6Κ Μ απο θη 850 νοῦ", 
415 "οάο ἴθ υαπνοιυϑιδπαϊδ, 
80 1110} ἂἃπ ἀρΥβΙ  Ἰ 6 ἢ 
Μοηβομοη Κοίη δύουνιϊ νϑῖ- 
δον οη θη, 11}"} Ζιι δ5]δι- 
θδη: ἄσδπη ἴον θη ἄοι Υ ΔθΡ οΙ. 
ἴρθὰ βΘὈ] θη ππὰ Καμηηθ 6. 1Ώ10}} 
ταὶ ἀἴ6 Ζνν θυ πἴοῃ!. Μι ἅμπη- 
Το πη ὙΘΡΒΙ ΟΠ Θπηρθη ὑν 6. ΡΘΙῊ 
ἀϊὸ Πθάθη βοβομ]οβϑοπ, γ8]. Δπΐ. 

400: ὋΣ ΠΗ 944: ΑΠΠ71098- ΤΡΆΘΙ. 
919. -- παρέσϑαιτινος, εἷ- 
ΘΘΏ 10} ὧν ραρίο5 δα {7 α}.62"6 
οἰμαάθρα, αἰ Υογίο φ'θθθπη, 
ἀδηη 6.07, 4.}0, παραιτεῖσθαι. 

1061. οἱπροπέμψαντες φί- 
λων, 4ἀ16 Βορίοιιο ἀθ5 ΤΉ 6565, 
νϑ]. 1490. 

1070 -- 1180 5 ΘΗ Τὰ 5.5 Κα ὁ ἢ ἢ 08. 
1010--10: νι" οι άθη Μδάἀομθη χϊ15- 
560 ἴῃ 4116 γγδθ πηΒ6Ρη. ΠΠ56]]ΡΘη 
ὈΡΒΡ ἢ ρ᾽ 65 αΖθη, ἀὰ ννῖ Ὀ61 [,6}- 
Ζροίίθη 465 να ον 5 5.6 05 ΒΟ ΘΓ. 501- 
Β0 ἀὴ ἴδῃ βοίθαροη ὑπ πὰη 6] 
56 ῖηθ ΠΙΠΓ ΙΓ ΠΟ ΠΠΒΆΓΟ5. ΠΡ 6 
ΘΕΡΙΌ αι πη ββ6η. 

1611. οὐ τὸ μέν, ἄλλο δὲ 
μή (. ἀλλὰ πάντα), πκἴσιῖ πἷπ- 
ΙΝ. ΠΟ ἀθ5 ΕἸΠμΘΠ ΠΌΓ, 
ἄἀδο5 Αηάονη δον πιο ἢ, 50η- 
ἄθνη ἀπγοιννθρ. [ἢ ἀ6. ἢ666] νυἱνᾶ 
ἀν 6 πηϊοράγοκίο ἀδροηβαΐζ 
ἀυιϑανοΚΠ 16}. δηροβϑοθ θη, ψν 16 ΡΒο- 
ΟΥ4. ΕΓ. 1 Δέριοι κακοί" οὐχ ὃ 

’΄ὕ, ει 2 27 ’ 

μέν, ὃς δ᾽ οὔ, Πάντες. Ἠδροα. 1, 
198. 2, 81 οὐκ ὃ μέν, ὃ δ᾽ οὔ, 
ἀλλὰ πάντες. ῬΙαι. τὸν φιλόσο- 
φον σοφίας φήσομεν ἐπιϑυμητὴν 
εἶναι, οὐ τῆς μέν, τῆς δ᾽ οὔ, ἀλ- 

ΤΣ 
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τ χ . 3)ὴ ἡ ᾿ ’ - 3) ΒΡ. 
ᾧτινι τὸν πολὺν ἀλλοτὲ μὲν πτύόνον δμήζεδον εἴχομεν, 

ἰδόντε χαὶ παϑούσα. 

101 ἐν πσυμάτῳ δ᾽ ἀλόγιστα παροίσομεν 

ΧΟΡΟΣ. Ἵ 
᾽ τὼ ὟΝ 

τί δ᾽ ἔστιν; 
ἈΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἔστιν μὲν εἰχάσαι, φίλοι. 
ΧΟΡΟΣ. 

βέβηκεν; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὡς μάλιστ᾽ ἂν εἰ πόϑῳ λάβοις. 

ἄσκοποι δὲ συλάχες ἔμαριμαν 
ὅτῳ μήτ᾽ “Ἄρης μήτε πόντος ἀντέχυρσεν, 

ἐν ἀφανεῖ τινε μόρῳ φερόμενον. 
τάλαινα" νῷν δ᾽ ὀλεϑρία 

ν Φπ 5.120 , 

γὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν βέβηκε. 

λὰ πάσης. γΕΙ. Επω. ΡΙοοπ. 1051. 
ΑΡΘΥ' β8ηζ ννῖθ ΒΙΘΥ ἌΘΒ0Ι. Ρον 58. 
809 συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μέν, τὰ 
δ᾽ οὐ. 

101ὅ. Πὰ5 χυνεῖῖθ αἸϊθα θαι Ζίοιὶ 
510}... ἀν ΑΒ]δηρΊρ κοι νοι ᾧτινι, 
βίαι! ἀθϑβθη πὰ ἀϊθ ΒοΖιθμαηρ δι 
ἄθη γαίθι" νουβοιννοῦῦ: αν χν 6 1}- 
ἄδθη Ζι οὐ ζἅ] θη πᾶ θη νη 
πΠΟΡΡ π ἀ] 16 πα. θίηροπ, 
ἀϊθῸὸ ψιν "61 βοίπροινι πάθο 
8659 )"6π ππὰ δου ον. Μιὶιν πα- 
θαφέρειν, ἀ{87»"0, γ16)"»4)"0, ΒΕ]. 
Εὰ:. ΤρΙι. Δ]. 951 αἰσχύνομαι 
παραφέρουσ᾽ οἰχτροὺς λόγους. 

1010. ἰδόντε καὶ παϑούσα, 
465 Υ ΟΠΙΚΙηρ 5. νυ θθ θη διαι ἰδόντε 
χαὶ παϑόντε (τι 1113) οὐον ἰδούσα 
χαὶ παϑούσα. 

1011. ον Οον" {πι1,| 415. 0} οὕ 
νοῦ Οδάϊριιθ᾽ Τοάθ ποο] πιο  β 
Ὁ 1556, πάρ οὐ ἀαίασοι. νοη ἄθη 
ΓΟ ομίουα. ποοῖι πᾶμογθη ΑἸ βο 155 
Ζι ΟΡ Ια] θη τππᾷ ἀϊθ Εἰ χά! προ 468 
Βοῖίθπ ἀλπδοῖ θυ 6 π χὰ Κῦππθη 
11} 

1019. ὡς μάλιστ᾽ ἂν βαίης, εἰ 

πόϑῳ λάβοις τὸ βῆναι, Οεά. ἰκπὲ 
ἀα! Πρ οραηροη, 16 ΟΡ πη οἰπ ον 
ἀα]ιϊη ΘΙ θη νὰν ἀθ, πη 6] 
δᾶηζΖ πᾶὸϊ δ απβον 65 6}- 
16 116, ἃ. ἢ. ψθηπ ἴδῃ ἀϊ6 αὐι- 
161 βᾷηῃζ ἄθη ϑν πϑομίθη Τοά 
ΒοΙοκίθη. 6]. 1501 1᾿ 1588. 

1080 ἢ. θπη ον ἰδὺ ννϑάρι" ἢπὶ 
Κυϊορϑ οι 16] ππρΘ ΚΟμ θη, ποαὶι 
ἀα0}} ΟΠ γα6}}, βοπάσγη δα οἰπὸ 
ἀπο Ρ ΚΙ 6 ὙΥ οῖθθ πᾶ ἴπῃ ἀϊδ 
ΕρΡα6 αι. 8]. 1651 ΠΗ. 

1082. ἄσκοποι, γῆς ἀλάμπε- 
τον βάϑρον 1002. 

1082. φερόμενον, ἰ'πάθαι 
ΘΙ δηΓαι ΜΓ 46. (8ο Κυη- 
παρα ι βία! φαινόμεναι, ννο[ν Ηοι-᾿ 
πιᾶπη φερόμεναι. Π)6ν 56}0]. βοβοῖμὶ 
ἀὰ5 ΒΙΟΒΕρΟ δοιαθυ Ζὰ ΠάΒΘη : ἀφα- 
νῶς διὰ γάσματος ἀπολομένῳ.) 
δὸ νἱρὰ ἀϊὸ Μοιάσηρ 465 Βοΐθη 
1001 μοϑιδυρι. 

1084 [. Ψογάονθ] 6. Νάοιν Πὰΐ 
510}. 1620 ἀλροῦ η86 06 Ατιροη 56- 
Ιαροῖ. ὸ" Αὐϑάνιοκ ουπηθῦῦ ἃ 
ἀϊὸ ἔπ οο ὅοσρο ἃ ἄθη. πὶ 
ΒΙΙΠάΠοΙ ΘΟ ΒΟ] ρθπθη αίον,. 
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ἄϑνς Ἁ 2ὕὔ 2 2 , 

σῶς γὰρ ἡ τιν» αἀπ7ιαν 

1δ1 

γᾶν ἢ πόντιον χλύδων᾽ ἀλώμεναι, βίου δύςοιστον ἕξομεν 
τροφᾶν; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

Στροφὴ β΄. 

οὗ χάτοιδα. κατά μὲ φόνιος 
᾿Αϊδας ἕλοι πατρὶ ξυνϑανεῖν γεραιῷ 

, ς 2ὕ 7 ς ,ὔ , 2 ,’ 

τάλαιναν" ὡς ἔμοιγ ὃ μέλλων βίος οὐ βιωτὸς. 

ΧΟΡΟΣ. 
3 , , ΟΝ 
ὦ διδύμα τέχνων ἀρίστα, 
τὸ φέρον ἐχ ϑεοῦ χαλῶς 

Ν 2) , Ὑὔ 
μηδὲν ἀγαν φλέγεσθϑον" οὐ 

1085. πῶς γάρ [- μᾶπά ἀπά 
Μοον οἷν [ἂν ἀἴὸ ρᾶηζθ οι, 
μοι" πἰρθοπά ἱπ ἀθν ει!!, 
τηῦρθη 1" 86!" 1 ἢ ψν0]- 
Ιεη. ϑοηϑὶ οὔτ᾽ ἐν γῇ οὔτ᾽ ἐν 
ϑαλάσσῃ ἀπά ἅπη]1οῖ, χὰ 0. Ν. 
1421. 51 ἀϊθ [μεϑαν} ΡΙΟΒΕ, 50 
αὶ ΒΟΡΒΟΚΙΘ5. ἀπία (νοπ ἀπό) 
νος 1308 ᾿“πία (νου ᾿πις) Κιὸ- 
[150}} ΘΘμΊ 556 η., Μν61} ἀὰβ. Ὁ] ἀον 
ΑΔΚΟ ῸΠ] ἂὴ ἀϊθ5θθ Οπδμπιιιὰι 
δουγθμπηῦ νν ἂν, ἀθ60}} ν8]. Ζὶ 1712. 
Ηοιπον τηλόϑεν ἐξ ἀπίης γαί- 
1 δἰ ροι στον». νῦ]. 262: 
1014. : 

1088 [. ἴβιηθηῆθ, νυν 6} η4, 
νυ ὔηϑο!ῦ 510. ἄθη Τοά τ ἄθμι 
ψαίον. ΑπΓ ἀϊο ἵροϑυ!]οβθη ἃ Θαββϑυιη- 
δθὴ ἀἄθν' ϑοιννοδίθνη. πᾶν (61 
6Ἰον, [ον ἴῃ ἀὰβ νὸὰθ ἄδθη (Εὐι- 
ἴουη (ἀοβοίχζίιθ Ζὶὶ [ἄρθη, δι ὰὶ 516 
Τρθαπ Πο6 Δαΐπαμπιθ δβοίππάοθῃ 
᾿Ὰ}}6π. 

1092. διδ. τέκνων ἀρίστα. 
ννῖο φίλε τέκνον, Ο. Ἀ. 1161. 

1095. τὸ φέρον -- φλέγε- 
σϑον, βῬοναύποῦ ποὺ 41}|Ζὰ 
ΒΘ ἀυ 550} οὗ ἅθθ ἀὰ5 
νου ἄθη ἃ ιιθνη Κοι θη 46 
6 1 1581 ΡΟΡΟΡΘηο 005 (68 

’ 98 

τοι χατάμεμττ ξδβητον. 

Οεάϊριι5, ἀθι ἀπ ΡΟ]} 51 θα ἀπδί8 
ἄον αὐιίοι βθίπθη Φυσίοι. θπίνίοκι 
ἰδ, ν6]. 1460. -- τὸ φέρον ἐκ 
ϑεοῦ, νἱὰ 1540 τοὺχκ ϑεοῦ πα- 
ρόν, [0)»», να Τορθηι. ΡΙονι. 1, 
2, 88 φμοί [0)»5 ζ6γ6, ἐδ» θηιλι5. ἀ6- 
χὸ αγΐηιο, οἷα ἀοάδηκο, ννϑοιθη 
ΔῈ} 1 ον Ἰοϑβαίορ θα 5 ἢ θη, νο]- 
οἰ ΒΟ θθη: καλῶς φέρειν χρή" 
μηδ᾽ ἄγαν οὕτω φλέγεσϑον. [}οἱὶ 
ἴο!56 Πουιμᾶπη5 ἀπά θιπάονῖς. Ὑ6.- 
ἽΚΌ ΑΥΤΕΗΝ Ἀθη φλέγεσϑαι, 510} 
ἱπ ΑὐαΡροραηρ βοίζθη 18556η, 
ἰ5} ἢ ἄθη ἀθο. νορθαπάθη, ννὶθ 
ἀλγεῖν, χαίρειν (Αἰ. 136), ἄχνυ- 
σθαι, γηϑεῖν, ἡσϑῆναιν υπὰ ἅϊιη- 
ποθ γοῦνα αἰδοίαθμα. Μ|γ μη - 
δέν νϑ!. Αδβοῖι. δ} }]. 1062 τὰ 
ϑεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

1090. οὔ τοι κατάμεμπτ᾽ 
ἔβητον (Ε]Βον ἐβήτην, ν8]. τὰ 
1319), 5614 1} ἀοὸϊι ΑΕ 
ῖ ΡΠ" ροκΚοι θη δα οἷπθ 
Ἄγ οΙ56, 48 55 101 δα οἷν Ζὰ "" ὁ- 
ΒΟ οο ᾿διιοῦ, ἀὰ 1’ ἀ65 
κνάἄροη οι 2ο5. 465 ΤΊ ΘΒΘ 5. 51- 
ΟΠ 5614, νρ]. 1090 {ΠΦ (ΑπάθΡο 
πνοχίθιθη ἔβητον ἀανδι!, ἀ55 ἀπγοι 
Οοάϊριπ᾽ Τοὰ νοὰ ἄἀθη Ὀγδηρβαίθη 
θοροῦ, ἄθη ΤΟομίορη 65 σαὶ 6Γ- 
ΒΔ ΠΡ ΘΠ 561.) 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Αντιστρο φὴ α΄. ΄ 
ἦς; ’ ᾿Ὶ -» ἌΝ Ὁ} .᾽ 

1097 πόϑος καὶ χαχῶν ἀρ ἣν τις. 
. Ν « ν Ν ἊΝ Ἷ , 

χαὶ γὰρ ὁ μηδαμὰ δὴ τὸ φίλον, φίλον, 
ὁπότε γε χαὶ τὸν ἐν χεροῖν κατεῖχον. 

1100 ὦ πάτερ, ὦ φίλος, ὠ τὸν ἀεὶ χατὰ γᾶς σχότον εἱμένος" 

οὐδὲ γὰρ ὧν ἀφίλητος ἐμοί ποτε 
Ν - Ν ’ 

χαὶ τᾷδε μὴ χυρήσης. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ρ) 

ἑπραξεν; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἔπραξεν οἷον ἤϑελεν. 

1091 [ Απμροπθ, αἷθ Ζιὶ 56|}} 
1ΠΓΘ 1 ΒΟΠΘΡΖΘῸ πδομηᾶπηρι, ἃ15 
ἀᾶ55 5160. αἴ6 Ζιγοάθη ἄθ5 ΟΠ ΟΥ̓ 5 
θϑδομ θη. 5011|{6,. 56] 1η} 5160} ἰροὶΖ 
4116 δυδροδίαπάθηθη ΝΟ ἴῃ ἀΪ6 
ΓΡάΠοΡ 6 Προ Ζαγοκ, ννὸ 516. 406] 
ἄδθη γαϊορ ἢ })6 πηι! 556 η Κῦπηθη, 
ἀθν 6 ἀπὰ ἄονΡ οι νν δῖον [216}}6 
6 Γ 481 6 ἢ] 6 νγΡ6. 

1097. πόϑος [, 50 ρ΄! 65 
4150, νγὰ5 [0] ΘΙ. 6 χὺ δι ρ ἢ η46, 
οἴθο ΘΙ Βαδῖ ἃσ0}} πὰ ἢ 
ἄρ ΟΝ] 6 π. [086 ἢν 
2 - 
ἄρα τὰ 1171. 

1098, Θηῆ ντννβ Καοίμποϑ- 
ψοδὺ ἀον Ααί 151... 4ὅΔ 5.5::.68 
[ἂν ον ΓΡ Θα 16} ροΙ πη Κᾶπη, 
γᾶν ἀἃο00}} οἴῃ οΡ ΓΘ. ]16}} 65 
(ἀπο ἃ Ὁ, ᾿η5οΐοτνη ἴοἢ ν᾽ 6- 
ΠΕ: ἃ 6} ἵβὴ ἴῃ Πὰᾶἂπ- 
ἄἀθπ παιϊιο. τὸ φίλον ἰδ ἀὰ8 
ΠῚ 510}, ἈΡ5618: ΠΙΘΡΟ, νΒ. Επιν. 
Ρμοθη. 828 οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν 
οὔποτ᾽ ἔφυ καλόν. Δαηιροπο "6- 
ΦΊΘ ἢ} 510}} δα οἴπθὴ ]ΐθη ΚΡΡΟΙ, 
ἄθη ἢδοῖ ΤΊ θορι. 17 ἀϊθὸ Μιιβθη 
πη (ΠΡ θη μι, Καάιηοβ᾽ πη Πᾶν- 
ΤΠ 0ηΪἃ 5 ΠοοΙιζοῖι ΒΔΠΡΘΠ: ὃ ττι χα- 
λὸν φίλον ἐστί, τὸ δ᾽ οὐ χαλὸν 
οὐ φίλον ἐστίν. 

1099. γε καὶ τὸν -- κατεῖ- 

χον, ἄσσον ἃποῚ]ι (ΖΡ ]οῖοι 1} 
θη Ζὶ ΟΡ ρθη θη χκαχά) 1}, 
ἄδθη γαΐοσ, "1611. καί βομὸρι χὰ 
χατεῖχον πὰ Κἂπη ἄτι 0}} οὐηηϑΐ 
νΙθάοΡ 9 ἜΒΡΘη ννΘΡάθῃ. (Αγπάι8 7ε 
χαὐτόν, “᾿Κυπμαρᾶϊδ γ᾽ ἐχεῖνον ἰδ 
ὈΠηΟΙ Πρ οὐδ [8]156]}.} 

1101. Ὠ16 σον μη]. Υ Θηπηρ; 
γῆν ἐπιέσσασθϑαι, ἀϊοὸ τἀ 6 ἃ15 
ἀοναπά δἃηπϊππη, νϑρίαπϑβομε 
ΘΌΡΠ. ΠΙΘΙ 11} ΘΙΠ6Ὶ 46Ρ 50π66}- 
βάᾶνβὸη Τ᾽ οάοβαρι 465 Θοά. ἀηρδηι65- 
ΒΘΠΘΡη: 1 ἄσι οὐυϊροπ πη- 
ΓΟΥΡΙΡ ΙΒ Θὴ Ὁ ἄβϑθον δηρ6- 
{1 ἃ η..- 
1102. γὰρ ὧν Ἠδηδηη [αι 

γέρων, γνΟΡ ΑΠάθ}8 ϑανών, 
πέραν οἶδ γὰρ οὖν. Απιΐδοῃθ 
ΟΡ ΚΙᾶρι. ΒΙΘΡΓ, τνᾶΡ ἢ 516. θη 
Δ Τὺ ΟΡ ὦ φίλος δη- 
γα 6. 

1109. τᾷδε, ἄον" ᾿ϑῃ6η6. 
1104. ἔπραξεν; [ναρὶ ἀον ΟΠ 

ϑᾺΠηΖ Ὁη} 65. η}, ἀδιῖδ Απὶ. ΠῸΡ 
ἀϑ ὙΥΟΥῚ ΟΡ; οἶδ, ΠῚ 510}. ηᾶΠ 6. 
ἄρον ἀἷ6 Τοάόϑανι 465 ΙΑ Ο.5 δ115- 
ΖΌΒΡΡΘΟΙ θη. Μὶν ἔπρ. οἷον ἢ 9᾽ε- 
λεν νϑ]. Αἱ. 961. (ΗΠ νιηᾶπηῃ, 6 }- 
ΟἾΟΝ 1011 οἴηθη ΤῊΡΪπιθίο" ὁ ζ᾽ ἔστιν 
μὲν εἶχ. ΠΟΡΒ(Θ θα. πδοιιθ, Πὰ]ι 
"ἴθ" ΕἸ 5] γ5 ἔπραξεν; ΑΝΎ. ἐξέ- 
πραξεν ἴϊν" νυ ἈΠ ΒΟ ΘΙ Ώ]10}.) 
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ΧΟΡΟΣ. 
τὸ ποῖον; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἃς ἔχρῃζε γᾶς ἐπὶ ξένας 
Ἔν τοίτον δ᾽ ἔχει νέρϑεν εὐσχίαστον αἰέν, 
οὐδὲ πένϑος ξλιπ᾽ ἄχλαυτον. 
ὅν ΠῚ Ν 2) ,.᾽ 5 ,ὔ ϑὺὰν ἃ 

ἀνὰ γὰρ ὁμμαὰ σὲ τοδ, ὦ πάτερ, ἐμὸν 

στένει δαχρῦον, οὐδ᾽ ἔχω 
πῶς μὲ χρὴ τὸ σὸν τάλαιναν 
2 , , ΠΕΡ. 
ἀφανίσαι τοσὸνδ ἄἅχος. 
τῷ μὴ γᾶς ἐπὶ ξένας ϑανεῖν ἔχρηζες, ἀλλ᾽ ἔρημος ἔϑανες 

δέ μοι. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

᾿Αντιστροφὴ β΄ 

ὦ τάλαινα, τίς ἄρα μὲ πότμος 

1106. ΤΡῆοσὺ ροννάθῃνὶ 65, (855 
Οοά. 5οίη ἀγα} ἴῃ [Ροιηάθι" Εράθ 
ἀὰ βοἤιηάθη, ννοὸ δ. 65 βιονν ἴηβοιῦ; 
4855 5θῖη6. Ἠιυξϊοϑιίάιθ ππροϑιῦνι ---ς 
ἄθηπη δἂη οἷη Εἰπιννθπάθη 46} [26 10} 6 
ἅτι5 θη) ατγὰθθ Κοπηΐο 6] 461" οἱἷἱ- 
6 ηΠ 10 θη ΑΥν ἀ65 Τοάθ5. ποι 
δοάδομί ννοράθη, νυρ]. 589 ἢ. --- πὰ 
ἀὰ85 ἀ16 ΠΙΗ ΘΙ] 6 ηθη ἴπηὶ ΓΗΡἂἃ- 
Π6Π ννοίπθη. ἴθδπη ἤθη γίθι δη- 
Ραΐοηά νΘΡΒΡΡ ΟΝ 516, ἄθη 50}}})6}}2 
ἘΠῚ ἴῃ ἢἶ6 556 Ζι ἡνΌ]] 6, 5 ]610}}- 
16 5160 1702 ἱπὴ [ΠΡῸΡ δἰθίθη [1606 
ὙΘΡΒΙΟΠ ΟΡ. Παίθ. 

1108. Θεά, πᾶΐ δυΓ ΟΠ! ννὰ5 850- 
Ἰοη 516} νυ πβοιίο : μηδέ μοι ἄκλαυ- 
στος ϑάνατος μόλοι, ἀλλὰ φίλοι- 
σιν αὐ χθδν ΟἹ ϑανὼν ἄλγεα χαὶ 
στοναχάς. 6]. Εἷς. (αι. Μαΐ. 20. 

1109. Ὑ6}}. ἀναστένει γάρ σε 
τόδ᾽ ὄμμα δακρῦον. 

1111. πῶς χρή, νίο ἴ6 ἢ ἴπὶ 
διαηάθο βθίη 5011{6, ἄο00 8 χηϊΐ 
ΒοΖιιρ ἃπ| ἄμ556 08 ζυνἱπρθηᾶθ ψου- 
Δη]αϑϑαηρθη. Υρ]. Ε]. 812. Α6Β61}, 
Ῥγομι. 188 δέδια πᾷ ποτὲ χρή σε 
τέρμα ἐςιϑεῖν. ΤΉθοον. 15, 45 πῶς 

καί ποχὰ τοῦτο περᾶσαι χρὴ τὸ 
χαχόν; 
1112. δΟΏΡΟΙΡΕ τᾶπ 1] Ανπάᾶϊΐ 

τόσον, 50 Ρ]οῖθὶ ϑ0Ρ}1. 46 Πο- 
τ]  Ί 5 6 ὴ ()ιδη {  νοὴ ἀπίαν 1085 
ἴρθι. --- 16 Ἠάβοινν. ἐὼ μὴ γᾶς 
ἐπὶ ξένας ϑανεῖν ἔχρῃξες, ἀλλ᾽ 
ἔρημος ἔϑανες ὧδέ μοι. 1)ἃ η80} 
θ1πἀοΥ 5 Βομιθρκαηρ ἀϊθ 5[6116 ἃ 
1105 1π|ΘΡΡΟΠ } ἰοῦ, 50 ἀαν πδη 
Καῖῃι! οἷπθ ΟΡ α μὰ πρ Δα 16Π6 
γον ρυάπάθη. θὰ (ἀδάἀδηκοη 
ΔΠΡ ΘΙ 556 η. ὙΘΙΒΙΟΙ ΔΡπάι: τῷ 
μὴ γῶς ἐπὶ ξ. ϑανεῖν ἐχρῆν σ᾽, 
ἐφ᾽ ἃς γ᾽ ἔρ. ἔ. ὦδέ μοι, ἃ αὐ αὶ πὶ 
(νν 61} 10} ἀἴο βιθῖ5. "6 ΚΙ ασθη νγ6}- 
46) "ἃ ιτι65ὲ ἀὰ πἰολὲ ἢ ΓΡ 6 π- 
ἄδθιι πάρ 5ίύθυθθη 501]6ῃ, 
ϊπ ΟΙΟΝ ΘΙ ἅἄϊὶ 50 νϑῇρϑὶπ- 
Βδιρῦ Ρ ΘΟ ΘΓ ΡΞ 
ΘΒ ΚΙαροθ. νῖο ΟἸα)οβϑρθηᾶδθη 
Κηὺρ ἤθη 510} ἂῃ ἀὰ5 ἀγὰ} ἀον Τοά- 
θη ; δὴ 5010}165 πίοι ἴῃ ἄορι" Ηοὶ- 
218 1} σὰ πα θη τππὰ ρῆδρθη Ζιι Κῦη- 
ἤθη θΟΚΙαρΡ ΑπιρΌΠ6. 

1115. ἰβιῆθμθ, ΖΔ ΠῚ πη γνο}- 
Ζυνο [6] πὰ, [γαρὶ, δῃ ἔρημος δηκηᾶ- 
Ρνδπά, γΚΈ ΟΝ ϑοιοκβαὶ 1π 6 η, 561} 
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ἐπαμμένει σέ τ᾽, ὦ φίλα, τὰς πατρὸς ὧδ᾽ ἐρήμας; 

ΧΟΡΟΣ. 

1120 ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὀλβίως γ᾽ ἔλυσεν 
τὸ τέλος, ὦ φίλαι, βίου, 

λήγετε τοῦδ᾽ ἄχους" χαχῶν γὰρ δυςάλωτος οὐδείς. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

Στροφὴ γ΄. 

1124 πάλιν, φίλα, συϑῶμεν. 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ὡς τί ῥδέξομεν; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
ἵμερος ἔχει μὲ 

ΙΣΜΗΝΗ. 
, 

τις: 

ΑΝΈΤΊΓΟΝΗ. 
Ν , « ’ὔ 2 - 

τὰν χϑόνιον ἑστίαν ἰδεῖν 

ΙΣΜΗΝΗ. 
τίνος: 

516. 405. Ναΐίθιβ 580 ὈΘΡάθ)} 5616 η, 
Ρονουύβίθιμθ. Αι τον ἰφι 416 1,68- 
ιν ἀον ἨΩΒοΙ. τίς ἄρα με πό- 
τμος αὖϑις ὧϑ᾽ . ἔθημος ἄπορος 
ἐπιμένει σέ τ᾽ ὦ φίλα ἄστοὶι ἰν- 
τῖρο ὙΥΙθἀθριοαπρ νοη 1195 νοὺ- 
[856 1}. Ἠδνπιᾶπα: αὖϑις ἐν ξένᾳ 
χϑονὶ πτωχὸν ἠδ᾽ ἄοικον ἐπαμ- 
μένει. Ψ6]. πὶ, 1290. Εν. ϑαρρ!. 
029 ( τίς ποτ᾽ αἰσα, τίς ἄρα πό- 
τμος ἐπιμένει τὸν ἄλχιμον τῆςδε 
γῆς ἄναχτα;. 

1120 ἢ. ὙΥΊΘάθΡ ον γα ἄθυ ΟΠ ον 
ἀα5 ἰγόβιποιο πάρ 465 Ορά. [π8 
(οάἀδομιμίβδ, γ8]. 1094. --- ἔλυ- 
σεν τὸ τέλος, ὙῈ}. 2ὰ 1581. 
Ὁ. Β. 1680 τέρμα τοῦ βίου πε- 
ρῶν, ἘατρΙ465 χάμπτειν τέλος βίου. 
Π)6" Βιομΐο ϑοιιθῖηῖ ΠΙΘσ ἃ5- 
ἀν ύοκιῖοιι ἃ ἀ16 ΘΟ! ομί 56 ΒΟ] α55- 

βοηΐδη ἦρθ Ὁ. Β. 1521 ΠΠὈ Βίησιι- 
ἀθαΐϊθη τὑπὰ ἄδην ἂῃ θη ἰἰθ ἴδῃ 
ἀδροηβαίζ θ᾽ άθν" γάμο. ἀπά [ἰ- 
το" Ηδηά!απρ Ζιι ΘΙ ΠΠΘΙΉ. 

1124 ΠῚ 16 πὐομίθγηονο ἰϑηθη6 
θυϊηρΡ Απξ. νοπ ἄθμι ἀράδηκθρθη ζΖιι- 
Το Κ, ποῖ ἄθῃ Ογίθ, ψὸ θ6ά. 
ΒΘ 50] θη, φαροκΖιθι]θη. 94 Απϊ. 
ἄδθη πηβοϑιπηιηΐθη Αὐδάσιιοκ τὰν 
χϑόνιον ἑστίαν, ἄδν ἀπο νοὶ 
ἄθιη. οἰ ποι σον θη οτὰὸο 
465 ΤΠποβοιι νουβίαπάθη ννογάδη 
Κοππηία, δΘΡνἄθοΙι, 50. ἰδὲ ᾿βιηθπὸβ 
Εναρὸ τένος; δοιδομιίἝονιρι. 46- 
ΠΟΡ Αὐδάνος ἀθ61}" ϑργ οι ἀ16 ΒΟ]16 
γοΘρπρ ἀον ΤΟΟΘΝΘ" ἃϊ5, 46 
465 γαίουβ τύμβος εἷπ βωμός ἰ5ῖ, 
νν6 ἀον Ε]οκΚίρα Αὐϑοι. ΟἸο. 100, 
Μ 16 ἀθν οὶ ὙΠουμορΥἹὰ Οο}]16)ν6- 
πθη βωμὸς ὃ τάφος διϊπιοῃϊά, ὅ, 8. 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
, , 2 3 , 

σατρὸς, τάλαιν ἐγώ. 
ΤΣ ΜΗΝΗ. 

ϑέμις δὲ πῶς τάδ᾽ ἐστί; μῶν 

οὐχ ὁρᾷς; 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τί τόδ᾽ ἐπέπληξας; 

σι ουα ΙΣΜΗΝΗ. 

χαὶ τοδ᾽, ὡς 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

τί τόδε μάλ᾽ αὖϑις; 

ΙΣΜΗΝΗ. 

ἄταφος ἔτπιιτνε, δίχα τε παντός. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἂγε με, καὶ τότ᾽ ἐπενάριξον. 

ΙΣΜΗΝΗ. 
Ἔκ 

᾿ ΑΝΤΊΙΊΓΟΝΗ. 
ἝΞ πο 

ΙΣΜΗΝΗ. 
ϑ' τῳ ’ -»-"Ὗ -- 2 

αἰαῖ, δυςτάλαινα, ποῖ δῆτ 
37 5 160.59᾽. 3) 2 

αὖὔϑις ὧδ᾽ ἔρημος ἄπορος 
2.» 7 3," ΕΥ̓ 

αἰῶνα τλάμον ἕξω; 

ΧΌΡΟΣ. 

᾿Αντιστροφὴ γ΄. 

φίλαι, τρέσητε μηδέν. 

1129. μῶν οὐχ δρᾷς; πᾶμι!. 
μὴ εἶναι ϑέμις, θΒερτοῖδι ἀὰ 
ἀδθππ πιοιῖ, ἀ855 ἀἂ πἰομὶ 
ΘΡΙααθὺ 1512 ΝΕ]. 1040 Η, 1700. 

1180. ν»ᾶ5 ᾿δοῖϑὺ ἄὰ 1} 
4ἀὰ Ζιῖὶ νοννιτῖῦ, ἀδθ5 Ιοἢ 
γνὰ5 7 ποῦ θΘρνο ἴδ, 

1791 χε χ.λ᾽ αὖϑις, ἐπέπλη- 
ξας, ἃ5 ἀὰἃ Ρ»ᾺΡ πορο ἃ 57 
Μοί 1477.. Ῥμΐ]. 198. 

1182. δίχα παντός, 5607 817) 
ὦ ηιουΐς αἰΐο, οΥ φυγοῖῖο αταμᾷ 

᾿βιηθ 65. ἰδ, νν6 ] Ορά., ἴῃ ἀϊ6 Ππ- 
τ υνν 61 πα ροζοόβοη, Κοίηθη τάφος 
πὰ) 6 ἀπά ἀθν Οὗὶ θἀθυιηδηη, δι115- 
561. ΤΠΘοριθ, ἀπο Καπηΐ 56]. 

1185. ἐπενάριξον, ἐπὶ τῷ 
πατρί. 

1134. ποῖ -- ἕξω, πάη]. ποῖ 
μολών, νΕ]. 889. [5πιθπ6 νυϊθάθν- 
μοὶ Ἐπ πο ΚΙαρο 1688. --- (ΗΠ 6.- 
1η8Πηη Ια ῦ, 4855 πδοῖι 1799 οἰννἃ 
ΔΒ  [Ἅ]Π6η 561: ΙΣ Μ΄ αἰαῖ. ΑΝΊ. 
(ἐπενάριξον) κείνῳ ξύνοικον.) 

1191. 16 Ἀ9116 ἀθιυ" Απΐ, ἴῃ 461" 

1190 

1190 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ἀλλὰ ποῖ φύγω; 

ΧΟΡΟΣ. 

χαὶ πάρος ἀπέφυγε 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
; 

τὰ: 

ΧΟΡΟΣ. 
Ν ω- ν ᾿Ὶ , -» 

ιτ40τὰ σφῷν τὸ μὴ πίτνειν χαχῶς. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
φρογῶ, 

ΧΟΡΟΣ. 

τί δῆϑ᾽ ὑπερνοεῖς; 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὅπτως μολούμεϑ'᾽ ἐς δόμους 
οὐχ ἔχω. 

ΧΟΡΟΣ. 

μηδέ γε μάτευε. 

᾿ ἐν ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

μόγος ἔχϑει. 
ΧΟΡΟΣ. 

καὶ πάρος ἐπεῖχεν. 

ΘΙΡΌΡΗΙΘ. μὰν πῖον ἀθΡ μον, ννᾶϊι- 
ΡῬοπα 7θη6 ἃπ 416 ὅ16116 46} ᾿βῃ6π6 
1. 

1139. θὰ Απὶ. πἰοι ννοῖθ5, ννο- 
μη φυγεῖν, 50. ΒΓΟΙ Ε ἀ6Ρ. ΟΠον 
βρ᾿ὑχὶρ ἀΐοϑοπ Αὐδϑάνριοκ ἁυΐ, αἱ 
ἀἄδιαῖ! σὰ ἰτΓὔϑίθη, δθο 50] θη ἔν - 
ΠοΡ πᾶρε ἀἄϊθ Ροάγδηρίο [50 ἀ6Ι 
Μᾶδομοη. οἰποπ Αὐδννορ βοίαπάθῃ 
(ἀπέφουγ εξ), ἰπβοίθνπ 65. δ} ἃ}}- 
Θο]ααίθη. 861, αἷς. δἷθ, νὸπ Κυθοη 
σογααθι, νου ΤΊ] Θ5θι5 σου λοι νν}- 
ἄρπ. Ὠῖο (οπβίγυοιίοι. ἀπέφυγε τὸ 
μὴ πιτνεῖν “ἰδ εἴργω τὸ μή ππά 
ἅΠη]:, νρ]. ζὰἨ Απί. 2θ2. 

1141. φρονῶ, -- Δηϊ. Μὴ] 
[ΟΡ ΡΠ ρθη ὅπως μολούμεϑ᾽ ἐς δό- 

μους. ΑΡδ" ἀθι" μον [ἅ}Π β]οίοῖι 
οἷα: τέ δῆϑ᾽ ὑπεννοεῖς, ν»ὰ8 
μαϑὶ ἀὰα ἀδππ δἰβ θη. 16} 1} 
δίπη 6 Ὀϊο Ηάβομνν. ὕπερνο- 
εἴς, νοὴ Ηδυπδηη νοῦν ΟΣ θη, νν61} 
γοεῖν Κοίποι" βυδάμπθι] θη ϑ ΘΙ ΟΡ ΠΡ; 
ΓΔμὶρ; 561, ννῖο ὑπερεχϑαίρειν, ὑπερ- 
άχϑεσϑαι, ὑπερχλιδᾶν. ἈΠΠοΐπ ννι- 
ἀπ πίονι: 58 ΨΟΙΙΟΙ δαὶ 
ἀπ τὼ δῖπηθ3 
1144. καϊπάρος ἐπεῖχεν (μό- 

γος ὑμᾶς), α΄ δον οι ἀν Κ- 
ἴθ Θὰ} 71ἃ 56! 0η [Γἅ}} 6 Γ. 
(Ὀ16 γουοβϑθιηρ ἀθ5. Πα Π ἀ50}1}- 
Ἰομθη ἐπεί ἰδ νοῦ απο; 
Βιοίημανι ἐπήει, Ἠουᾶπη ἐπε ί- 
περ (μόγος ἔχει), οἰΐαηα απίθα, 
φμαπάο δθηιθὶ {{α 651.) 
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ὰ ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
Ἁ Ἁ , Ν 2) “ὦ 

τοτὲ μὲν ἄπορα, τοτὲ ὃ ὕπέερϑεν. 
ΧΟΡΟΣ. 

»»" 3. 9 ,ὔ Ὶ ’ ’ 

μέγ᾽ ἀρὰ πέλαγος ἑλάχετὸν τι, 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
, ;ὔ 

γαιϊ, ναί. 
ΧΟΡΟΣ. 

ξύμφημι χαὐτός. 

ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

φεῦ, φεῦ, ποῖ μένωμεν, ιὦὖ Ζεῦ : 
2 , Ν γ ΝΕ ΤΡ νὴ: 

ἐλπίδων γὰρ ἕς τίν ἔτι μὲ 
δαίμων τανῦν γ᾽ ἐλαύνει; 

ΘΗΣΕΥΣ. 
’ ,ὔ »-Ἕο “ τ΄ ν 

σαῦετε ϑρήνων, παῖδες. ἕν οἷς γὰρ 
χάρις ἡ χϑονία ξύν᾽ ἀπόχειται, 

Ὁ 2 ’ Ἕ ᾿ 

σενϑεῖν οὐ χρη" νέμεσις γαρ. 

1145. τοτὲ μὲν ἄπορα, το- 
τὲ δ' ὕπερϑεν, Ἰ»α]ὰ (["}ι6ν) 
ἀπ Ὁ ΕΝ Ὁ 910: ΔΝ 61.5.6. 5), 18 
(ἴῃ ἀπ5 6 70} 160 ΖΘ η 1,866) ῃ 06] 
ἀανάθ ον πἰπᾶϊ 5, Τα Π]Ο56 1 415 
ναὶ] 05, νὉ]. σὰ ΡΠ]. 1201. (αν 
ἄπορα, νὶο Ὑυαμάον ΒΟΡΌθ θη, 
ἀ16ὸ ΘῈ ΘΙΙΘὴ πέρα, ὙνΘΙΟΠ 65. οἰρθηὶς- 
Το ΑἸοββο χιι ὕπερϑεν βοννθβθι 
Ζὰ 561η 50} 6 1η1.) 

1140. 8ο Βαρὺ 1 ἃ1850 δ π 
σον] 5605 ΜΘΟΡ νοὴ ἴπ- 
61} σὰ Θοοι ΤΠ 61] 6.0- 
πᾶ]ίθπ, ἀαγίηῃ διϊμη 6 δῖ 6} 
10] τ 50 5611 οἷ. νου Ζαν Εν- 
δοθαηρ ᾿Ἰπᾶῆηῖ6 --- ) ο οῖ η. 1)ὰ5 
ΒΔ νομὶ πέλαγος καχῶν (νΕ}. δι 
063) ννῖνὰ ἀσροῖ ἄπορα υπὰ ὕπερ- 
ϑὲεν (ἀὰ55 τπ5 ἄϊθ Ὑν 616. ἄρονιι 
Ηδυρίθ Ζαυβαμημιθη 50}! ρθη, νβ]. 
Ο. Ἦ. 25 [.) νϑρϑη]αϑϑὶ. --- (θ]π- 
ἀον πᾶϊν ἀϊ Εἰ ΧοΙαιπαίίοη ἀ6ι Απί. 
παπᾶ ἀϊο γον ἄθ9 (ἰοῦ ἕξ, χαὺ- 
τός [ἅν ἀπᾶομῃ: 
ἄσγοῖ ϑοίζθη. οἷπθ5 Κοιηηᾶ Πϊηΐθι" 
ἐλ. τι βἴαιυ 465 Ριυπκίαμι5. βοΡθο ί- 
Γογ τ16 1.) 

Πονμιηη αὶ 516, 

1148. ποῖ μένωμεν; Μοῦ- 
αὐ 50116 ννιρ ΠΟΙ πη ΕἸ. 
940 ποῖ γὰρ μενεῖς ῥάϑυμος. ἐς 
τίν᾽ ἐλπίϑων βλέψασ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑήν; 
ΒΙΊΒοΡ ἰὰ πιᾶπ μόλωμεν: 45 
ἄθιυ ἀοάδηκοη ΔηΡ ΘΙ 556 Π6 16 μέ- 
νωμὲεν πὰ} 6 10} πδοῖν [,ἅπ΄. Α, 
Ὑγ 6]! ον μέλωμεν [ιᾶϊ, βοΒειΖί. 

1149. ὅδο Πριϊηᾶηη βίαι ἘΦ 1) 
με. ψᾶμροπά θ᾽ πίον ἐς τί ποτέ 
μιξ νου 26}. 

1151. ΤΙ όβοιιβ [ιοῖδϑὶ ἀ16ὸ Μᾷά- 
θη ἀδ5 ΚΙάρθη οἰπβίθ θη : ἄθηη 
γνῸ φ)ΘΙΠ ΘΙ 508 Δ ΠῚ Π1ο (κοινῶς) ἄθμι 
Οὀβοιθάθηθη τνῖθ ἄδπὶ ΗΪπίοΡ"]16- 
Ῥθῆθη ἀθν Τοά οὐν ἄπβομν βοκΚομι- 
"6 η 8561, ἀἄὰ πιΐ586. ἀϊ6 ΚΙαρθ νθ}- 
β'π θη : ἄδπη τ Κνᾶμκο 416 
ἀδιιον. ἡ χϑ. ἰς ἀπόκει- 
ται, ἀθν ΔΚ, 115 516} ἀΐο χϑό- 
γιον ϑεοί ἀπνοῖν ννο ]νν ΟἹ Ποπάθ ἀπ|- 
πᾶ 6 ἀ065 Ορά. φβοϑυ 60 ΒΑΡΘΠ, 
ππὰ ἄδθη 516 προ ἀάπκῦαγο Εἰιρ- 
5 ΚΟΙΡ ἴῃ πο π ὙΥΉ]Θη ἡδεν ἀμὴν 
χὰ 56.165 [ονάονη ἀϊνίοη. ὙΠ]. ἡ 
χάρις τίϑεται, κατατίϑεται, κεῖ- 
ται. 

1145 

1150 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

ὦ τέχνον «Τἰγέως, ττροςτιίτνομέν σοι. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

1Ἰῦῦ τίνος, ὦ πταῖδες, χρείας ἀνύσαι; 

ΑΝ ΤΊΓΟΝΗ. 

τέμβον ϑέλομεν 
προςιδεῖν αὐταὶ πατρὸς ἡμετέρου. 

ΘΗΣΕΥΣ.. 

ἀλλ᾽ οὐ ϑεμιτόν τινὰ χεῖσε μολεῖν. 
ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 

πῶς εἶπτας, ἄναξ, χοίραν᾽ ᾿Αϑηνῶν; 

ΘΗΣΕΎΣ. 
ΒῚ - 2 »-“Ὕ“5 - 

1100 ὦ παῖδες, αἀτιεῖττεν ἐμοὶ χεῖνος 
, Ἁ)Ἅ 

μῆτε σπιελάζειν ἐς τούςδε τόπους, 
2 88 -ὝὟο ω μήτ᾽ ἐπιφωνεῖν μηδένα ϑνητῶν 
,’ « ’ « -- 

ϑήχην ἱεράν, ἣν κεῖνος ἔχει. 
Ν - , 2 - χαὶ ταῦτὰ μ᾽ ἔφη πράσσοντα χαχῶν 

"» ’ ο! 2. 2) 1τθῦ χώραν ἕξειν αἰὲν ἀλυστον. 
- 2 3 2 , ς - 

ταῦτ᾽ οὖν ἔχλυεν δαίμων ἡμῶν 
’ 7 2}. Ν « 

χῶ πάᾶντ΄ αἴων Διὸς Ὅρχος. 

ὙΥ]6 δοηϑὶ 8ἃη (νὰἃ- 1185. )ὲ" (ἀθηϊν, ννθὶ}] ἃιι5 
προςπίτνομέν σοι νοΥβο ννθὺ χρή- 
ζει, 4150 τίνος χρείας γρήζετε, 
πᾶ]. ἀνύσαι, 516 νοπ 11} Ζὰ 
ΟΡ ΑΙ] 6 ἢ, ν8]. Ὁ. Β. 1435 χαὶ 
τοῦ μὲ χρείας ὠδὲε λιπαρεῖς τυ- 
χεῖν; Ο"οη 1211. αν. Μοά. 1396 
φιλίου χρήζω στόματος παίδων 
σπροςπτύξασϑαι. Ἠδγοά. 8, 88 ἔδεε 
συμμαχίης τινὸς οἱ μεγάλης ἐξευ- 
ροεϑῆναι. 

1108. ϑεμιτόν τινὰ κεῖσε μο- 
λεῖν ϑιθίηΠαΡι: ϑεμ. κεῖσε μ. ἄϊο 
Βάοιο. ΙΠΔΟοΡΓ μὰς ἀϊθὸ ᾿οϊάθη 
Ἰοιχίθη ΥΟυΘ ἃ15 6]οβθ6 διι8ρ6- 
γνονΐρη. 

1101 Γ᾿ νον. ἀπεῖπεν ἐμοὶ κεῖ- 
νος, μηϑένα ϑνητῶν μήτε πελά- 
ζει» μήτε ἐπιφωνεῖν ϑήκην ἱεράν, 
4. ᾿ν. ἐπιφωνοῦντα προςειπεῖν, ἴῃ 
Ὧοὼν Νᾶμε ἄον" αν οἴπθη [μὰ 

ρθη Ιά556η, 
ΒθδθνΡὴ ἀδροῖθ δοϑρυοοι θη, ἀϊθ Μὰ- 
Ὧ6Π ἀἄθ5 ΔΝ ϑυβίογθθηθη ΔηΡΟΡ θη 
Ζὰ ννοράθη γῆορίθη. 

1104. Ηοηιηδηη 5, νοὶ} 
ἀϊο γι]ο. χαλῶς πιαϊΐ 5οὶ πὰ ἄλυ- 
σον δἴπθη (ἀθηϊ ιν ἰογάογο, χαχῶν 
ἄλυτον, νϑ}]. 1519. 

1108. ΤΙ Θδθιι5 ννθηθοὶ ἄθη 1522 [. 
νοι Ο64. βροροθθηθη ΑἸ αρ᾽ 5ΊΘΙΟΙ 
αι ἄθη νορκομηηθηάθη ἘΕᾺ]] δῃ, 
ΜΌΡΟΙ ΘΓ ΖυρΊθΘ16}}) 16 1584 βοροὸ- 
Ρνθηθ Νορμδίβϑαηρ, 6" ννορθ ἀυ 0] 
ΒΘ ΟΙραηρ ἀον νου ΒΟ θη ἀ65 Θοά. 
ἀδῆον τήν δ᾽ ἐνοιχήσειν πόλιν 
Σπαρτῶν ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ἀα]π 6;- 
σπνοιλονρ!, ἀα55. 6. Δ] 66] η νοὴ χα- 
κά βρυίομι, ννϑίοιθ ἀδάσροι. ἀθμηὶ 
Τιαπάο ἴορη Ὀ]οῖθοπ νυ ἄγάθη. 

1106. Νεῶν. ταῦτ᾽ ἔκλυεν 
ἡμῶν δαίμων, ἄϊο86 Αὐυϊιρᾶρο 
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ΑΝΤΊΓΟΝΗ. 
Ξ] 2 2 »ι.. » Ἀ - ἀλλ᾽ εἰ ταῦ ἔχει χατὰ νοῦν χείνῳ, 

ἀν ἊΝ ) - ,- Ὁ - 
ταῦτ ἂν ἀἁπαρχοῖ" Θήβας δ᾽ ἡμᾶς 
τὰς ὠγυγίους πέμψον, ἐάν πως 
διαχωλύσωμεν ἰόντα φόνον 
τοῖσιν ὁμαίμοις. 

ΘΉΣΕΥΣ. 

δράσω χαὶ τάδε, χαὶ πάνϑ᾽ ὁπόσ᾽ ἂν 
’, , “ ω39 ς᾽» 

μέλλω πράσσειν πρόςφορα 9᾽ ὑμῖν 
- . - Ἁ ὔ 

χαὶ τῷ κατὰ γῆς, ὃς νέον ἔρρει, 
᾿Ὶ ᾿ 2 - 

πρὸς χάριν, οὐ δεῖ μ᾽ ἀποχάμνειν. 
ΧΟΡΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀποπαύξτε μηδ᾽ ἐπὶ πλείω 
ϑρῆνον ἐγείρετε. 
πάντως γὰρ ἔχει τάδε χῦρος. 

(65 ΟΘϑά. υὑπὰ Ἰηθῖπο ἀδνᾶι!ῇ σορο- 
θόπθῃ Ζιυβιομ θυ ηροη. Πα ἀ6ι" ἔθη 
Οδαϊρυβ 1029 σι 510}} μἰπαρ να 646 
αοἷν ἀπά ἄον ΠοΡκοβ βο!ονγι. [,6ἰΖ- 
ἴον", ἄθη ΕΡῚ5. βοᾶν πῆμ᾽ ἐπι- 
ὄρχοις ε5. Τθορ. 804, ἰδὲ ἀν 
ῬΙθπο 465 Ζεὺς Ὅρχκιος. 

1109 0. 16 ΒΙι[{6,. πὸ ΤΉ ΟΡ θη 
ΘΟ ΙοΙοῦ Ζὰ ὙγοΡάθη, ννῸ}}] ἴῃ 465 
θ1ο ΓΟ 5 Αημροηθ θ6 146 ΒΘ ἢ νυ ΘϑίθΡη 
ἴῃ ΤΠΘΡΘη δἰπά. 

1110. Ῥαυβ. 9, ὅ, 1 ἀπ᾽ ἀνδρὸς 
αὐτόχϑονος ᾿Ωγύγου τοῖς πολλοῖς 
τῶν ποιητῶν ἐπίκλησις ἐς τὰς Θή- 
βας ἐστὶν ᾿Ωγύγιαι. Α6561.. ϑ6ρί. 
910 οἰχτρὸν πόλιν ὠδ᾽ ὠγυγίαν 
ἄϊϑε προϊάψαι. 

1118.. 8]. 1094 

1116. Τιδβοιβ [ἄηρι ἃπ, ἃ]5 ὁ" 
καὶ πάντα νοι νοῦ δράσω ἃ}- 
Πάηρθη 50116 : 06} ἴῃ γον] δα ἀ6 Ὁ 
Ἠθάθ νουθὶπάθὶ. ον υἱθθὴν χαὶ 
πάντα οὐ δεῖ μ᾿ ἀποκάμνειν, 
πᾶ}. δρῶν, νγὰβ ἅἃιι5 δράσω τι 
ἀθηκθη 51. 

1111. ϑρῆνον, ἰἴῃ8 ζύνοὶίθ 
ΑἸΙοά βοβίθ!ῦ, ἰδῦ ἀπο αἰ ἀτο- 
παύετε σὰ νοΡ πάθη, νυρ]. ζιι 1399. 
-- ἐπὶ πλείω, ἘΠ. 140. 

1180. ἔχει κῦρος, ἐστὶ χύρια, 
ὙΧ611} ἴθ, ἀν χύριος 1048, ἀαῇιι 
νᾶρρθ. Α656}}. ϑῈ}0}}. 896 οὐκ ἔχου- 
σι χῦρος οὐδὲν ἀμφὶ σοῦ. 

11 

11 

17 

τ0 

»- 

80 
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15 

10 

ΝΜΕΤΒΑ ὈΕᾺ ΠΥΒΙΒΟΗΕΝ ΤΗΒΙ.. 

Κοιππαιῖκᾶ. 
» 

Στροφὴ αἱ 117--- 151. 149 -- 109. 

ι 

ἀντ το τεῖξ τυ  Ξ- 

Ἰ ΟΦΕΙΣ Ὁ ΚΟΥ ΞΘ τ ΞΕ ΒΟΣΞΞ ΞΞ 

εν κὶ οὐκ: 7- 

ὅσος αν οι Ὁ 3’ 

Ὑν πὐκάο ἐς λ6ι- 

Χο σ ζαζυ!. τ ΞΕ κ01-- Ξχυες ει πῆ δξ- 

ΧΡ τῖοο ἀκ χυλ Ὲ ὍΣΕΞ 

χα πο τ τῷ Ὁ 

ΟΞ ΟΣ 

ον τὸς ἢ νου, Ἐπ πῦνῦν -ξὰ Ξ 

χων ΣοοΣ ϑελν πὐς Ὁ ὦ ΞΕ ι 

Χο“ αὐ ΞΟΛΟΜΒ ἘΞΞ 

Κλ ρ ϑίγε .."- 

ον ΕΣ σ  ΡΉΞΕΕ - 

Ὁ) τ). Ὁ 

ΠΣ ΠΡ 1. ἀρ ηπ".:Ὁ 

Στροφὴ β΄ 110--- 157. 192 --- 200. 

ΧΕ ΨΥ κα  ς ΟΞ ΌΣΞ.-ΞΞ 

Ξε ΞΞῊὴ - 

ἔπ Ἐς σὴ λον ξῶν -Ξ 

ΞΕ υλ Κτ κς ΛΟ ΞΞ 

; 

ἜΣ ΟΣ δα λοις  ΞΞΝ ον ΞΕ ἜΧΕ ΞΘ. εὐ 
- 

ΧΟ ἀ ατσ οι λέξις ἃ ἘΞΞ 

: σας, , 
---«-«-»--΄.--οω.- ῳτ--ῳ “- 



53} 

10 

90 

90 

40 

ΒΌΡΠΟΚΙ65. ΠῚ. 

ΜΕΤΉΑ. 

ΠΝ 201 --- 259. 

τ τὺτν-Ξ- τ᾽-- 

τε τὸ, - ὃ 

Ὁ Ξυσς οὐ Ξοιοῦ- ὦ 

ἘΞ Σρυ ζονο Ξας , , - τον - -- 

τ ς».΄-. 

ὙΠ τ τς ΟΕ. 

τ -- Στ λξω-. 

τ  -ὐχῷ πε νῷ ΞΖ 

πὰ νε.-ὐὕ ὦ. “9. 

πο στ πο στ) - 

ον ρο, πΞὶ Ὁ ὦ τ Ὁ} 

τ Ξι ωυ- στ -. 

συ ὡΞ:-. τυ κ.- 

Ὄπ κὺκὺ.-ὄὐὕ τ -ὧὐ -- 

τ  τνυ,.1- ἀὐὰ}." -- 
, ΄ 

ἘΠ α φύσις τ 

τ, τ ὧν “ -.- 

τ σ 

ποτ - οὐ ".-.- 

τ έέἘἐΠρτ, κὺς, Ἢ 51) 

ΕΠ τὺ. -ὐν τ--Ἕοτὖ;- 

ἀν τ , -- (ὦ ωξω.ὦΞ-Ξ 

Ποτέ - οὐκ ων Ξ 

τ τ τ ως ΞΟ Ξ 

ες πὴ -ΞοὺὺξΞοω--π-οςνςν 

ἐς ΠΣ ΟΣ, Ξ ΤῸ Ὁ) 

δ, τς 

τ ἶχν ὦ -τὡ, -. 

Ξε ΞὖὦΘΝΔδ" 

πὸ) Ζ΄ 

ἘΝ τσ τ, - 

Ἐν ὁ τὐϊξορΠ τ τω -(ὧτδοω 

Ἔα; ὩΣ τ) ἐὰ 

πε, Ἐπὶ ΠΣ μῖψει 

πο σέ -(κῷὺ 

πσ ϑν- τὰ λυ λκ ΞΞ σὺ 

τ το οτ- συ 

προ “τ τὼ ----τ-τὐς- 

πο πο πξι 

ὡϑ 

191 



102 ΜΕΤΒΑ. τ 

Φ τ τς ας Ὁ γν-- 

-“-ωω - του -πὺᾶυὺ - 

--΄ὐ ὦ... ὧὔὖὔνδὺ -- τ 

Ἐν) ς λι-ΞΞ θο ὩΞ  ὦὉ 

» «« 
--  ν  -ὸὺὺιὺᾶ; (ἀπ ξισει φὐκίεναις εἰς 

πα ΟΉ 

᾿ 
Ϊ 

Κοιηηδὺῖκᾶ. , | 

Στροφὲὴ αἱ 10 --- ὅ99. | 

ἘΧ ὸ ι ν πππ'ϑον τ ΞῸ κι συ - 

6: β 

ἘΣ ἘΣ, ΝΟ {-ξ 

ες, τ ξΞ ΞΘ Ὁ Ξ 

ὄξοὸουυ. Ἐλλθνς. ᾿ 

ἘΣ τατον Ξε ει: πο ΘΥΞ 

ἌὐΞ -ὐ τ -ΞΞ υν 

ἜΣ Ἐς Ὑππ ΤΟ ἀὐνννοζης τ; 

Ῥα}Ὸ 4058. 

τροφὴ αἴ 068 --- 099. 

᾿ κ' σς. Ξ ΧΟΞ δὼ Ὁ ΞΞΣΞ  Ξ ᾿Ξ 

ἀν πε τ τ χί ἐμε νΞ ΚΞ 

ὍΣ ΕΜ ΤΡ Ὁ ΟΣ τ, 

οὐ τ ὐὐος 
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τ ἀπ κι λσ - ν Ξ Ν Ὁ 

Ὄπ τ -- ς», ».ς- 

πα λςς οὐ χὰ τ τ ξΞ: ἘΞ 

ΠΣ γ Ἰπη ον ς τ εν ὦ Ξ ος 

Γὲ 

Στροφὴ β΄ 094 --Τ19. 

πα πο, 7 (.-.- τοι αῦλξ 9 

σε ΞΕ σκ Ξε αν τς) Ξ- ὦ 

τ ευε-. ΚΘ ΞΞιὼ) 

πα ἢ κυ ον 

πε σ ψ λ..:. ες 

ΟΣ τ τ ες, Ἐν τ-- Ὁ5 

Ἐπ πο τ ΞΞ Ὦ ΞΞῈΞΞ 

πο ρον ἰο  ΞΞ τ. ΟΣ Ξ ΟΞ 

Ἐπ τ ούρτντ ς. τ ἐς 

πε Δ χη τ... Ἐς 

Κοιμιδὶῖκᾶ. 

Στροφὴ 838 --- 843. 816 -- 886. 
τ ν.-. 

,΄ 

στ Ὁ οι τ σου 
,’ 

ἜΘ ον ΚΕ “ἢ 

΄ ΄ 

τ τὺ ἢ 

ρβιο5 διδᾶ δ 1Ὸ0 ἢ. 

Στροφὴ α΄ 1044 --- 1079. 

Εα χιυν ς. ., κ-ὐϑξυ δ  ϑνέξεο ΚΞ 

ἘΝ τ Σ, -ξ τ δι ιλιοι νας 

πο σον -ὐδ εξ. κου ξι κι .-- 

στ δρ,. πιο τεῦ α) .ς 

3 ΕΘ. ΞΕ Ὁ οςς 4 

πεν πῆ ων, - πο ἈΡο ΝΑ 

τ τὺ, τ ὦ 

Στροφὴ β' 1014 --- 1098. 

κ᾿, «ὦ - σου τ΄ 

᾿ΕΥΨΙ ΚΣ νῶν κι 

-ν τς ΠΕΆΘΕΙΤοι ΚΆΝΕΙ 

19 Ἔ 



194 ΜΕΤΉΑ. 

Ἔν τ  οροσ ππρηι)π ὙΦ Τς το" πα 

θυ --- - 9 

ὩΣ τον εξ τῶν τες δα 

Ὑπό τι ὦ, ἘΞ πλκ λπ κῸ 

φασι ἔπι - ξ-Ξ 

ἀν ταπες. δι τς ΛΟ ἸΞΞΗΞΣ 

Ἄνοϊιο5 δίδϑ,ι1 1 0η. 

" 

Στροφὴ 1211 --- 1298. 

χε,» ο΄ ΡΟ τ ΉΞΞ ὦ -- 

ἀον τ τ  ὐ τ Ξύεξλς Ξ 

Σ ’ προ εξ νῦν Ξ 

Χ ἈΞ τ τ  5Ξ 

5 ΕΣ ΙΝ ΘΕ ΟΣ δ ς  ἸΘ ΞΕ ΟΊ ΞΞ 

ὌΠ ἘΠ 4 Ὁ - 

φφῳῃ π ΚΞ ΞΞ οὐ τ 

τ: “ιν - 
το τς ΡΣ τπο νοντν, --- 

, , 

΄-΄- 

τ “Ξ---ὕὙὩ ὑ-- 

ἐδ ἐπ τὠπτε ΒΕ ΞΟ ς-- 

“πε πΞ  Ξε ---- 

Ἂν» γε τ Ξχυρ., Ξειριθλι ξεν :- 

ον ΞΞΞ ἘΞ 

5 ἐχαν να δ᾿ χόλον, ἡΞῈ ἐξὸν 

τ συλ ἘΞ ΘΙ ΕΞ, αὖ. ΞΞ. Ξ 

ἐλ εξ ΞΞ 

ον, Ὁ 

ΣΡ ΗΣ ΒΞῈ ΤΈΞΞΗΣ Ὁ.Ὁ ΤΕ ΞΘ 

Κοιι αι αὺϊκαᾶ. 

Στροφὴ α΄ 1441 -- 1450. 1462 --- 1471. 

’ 

, “ἀῖῸΞΙ4ἼἯὔὐ νῶν κλ.-2 υ-- 

ὡ“ΦΞΞ 3. Ὁ ξε:»- ἘΣ Ξ 

Π ᾽ Γ Υ ’ὔ ὔ 

ων τ» τ Ν᾿ ἔσει: τ Ἑ,- 2) ᾿Ξ 

ΓΑ ΑΞ ΝΡ ΝοοΠ Ἐ7 5 

ΚΠ τ Ὸ υ ΛΟΣν ττριο), ἐπ π 5 τσ γε μϑλ, 5: 

’ - - ῸΣ 
5, ὦ Ξ  ΦΞ Ἔξξο, - ΞΘ Ξ 



ΜΕΤΆΑ. 19ὅ 

ἴ:- 

Στροφὴ β΄ 1417 --- 1΄18ῦ. 1491 --- 1499. 
᾽ ᾿ 

ἂν “« δον ὴλ Ἐπαοο ΄ 
κοι» -Ξ.- --- ς... -,κ;Ἐ- 

, 

“πὸ “Ξ  -- πὴ ν -ν- 
) 

[- ΕἾ 

["- 

ποτ ν τ λοι Ξε δα 

ΤἩτνα τυ δ. 5. [ἃ 51 ΟΝ: 

1580 -- 1578. 

-«- ’ - γι Ξ 
- -ρὄ.ὐϑ-πῷ - --Φρρ π᾿ -Ξ 

πος -- ὅ’ 

Ἔν τς, 

ΕΝ στ π΄ τ ππν ὡς 

πος υςξΞ- 

ἵν τ ει τ. -- μ 

ω δ ων πε 

Ὄπ τ Ξ ἝΞ 

πὸ τ τ ζυδεξ σῶς ἴξ--: 

ἀλεΞ Ξ 

Κοιπδιῖϊκᾶ. 

Στροφὴ α΄ 1070 --- 1088. 1097 --- 1714. 
Χχ 

- ἘΚ τὰ ΘΜ ΘΕΟΣ Ὁ ΤΕΡΟΝ. ὦ 

Ἔα πα τιϑιο - ὦ 
[2 

πες Ὁ πὶ 2 Ὁ} ΞΞ 

ππστὉὐπ--οὐοεῆιΟ͵ευ ξιο ὧκξΞνυ Ι- ς 
““ ,“’ 

μμῳω -- ἦἅὔαω -.ὠ πο 16 

᾿Ψ, ν,) -- νὰ -- " 

τορι ς- Ὁ, - δα 

Ὁ τὸ τ ἘΠ Δ 1 )}.: 
τ ΔΆΝ ’ὔ , 

, 

ῶω -“͵ὧὦὧ“υ,. - 

τε τ τ υθιωμ, οὐ τ Ξ- ἧχι ---ς 



190 

10 

ΜΕΤΆΑ. 

Στροφὴ β΄ 1089 -- 1095. 1171 --- 1122 

τ ΞΘΩ τ ΛΞ Ὁ 

ΟΞ ΞΟ -Ξ 

τ τ πα ὦ 05 “-ι-} 

Ὑ οορορῤρ πὶ - 

τα ἘΠ. ἘΞ 

Ὁ) πὸ πὶ ρσπτ ρ - Ὁ), 5. Ξ 



Πγαοκ νοὴ . Β. ΗΙ Ρ ΒΟἢ Γ[6]4 ἴῃ [2610 χὶρ. 
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